Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

Bucureşti,
Nr.

20 februarie 2017
4c-7/848

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Anexei nr.I la
Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost
sesizată, prin adresa nr. PLx 786/2015 din 4 noiembrie 2015, cu
dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru
modificarea Anexei nr.I la Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice.

•
•
•
•
•
•

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:
avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.683/26.06.2015)
avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.1583/11.06.2015)
avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci
(nr.4c-2/990/01.03.2016)
avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
(nr.4c-11/1408/17.11.2015)
avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea
teritoriului (nr.4c-6/430/17.12.2015)
punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1272/19.08.2015).

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea notei
de subsol din Anexa nr.I la Legea-cadru nr.284/2010, în sensul includerii
în anexă şi a personalului contractual din cabinetul primarului localităţii
reşedinţă de judeţ.
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 15 februarie
2017 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat:
- d-l Adrian Dobre – Secretar, de Stat, Ministerului Muncii şi Justiţiei
Sociale
- d-na Elena Ispas – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
- d-l Gheorghe Ivan – șef serviciu, Ministerul Muncii şi Justiţiei
Sociale.
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 16 deputaţi, din
totalul de 19 membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 2 noiembrie
2015.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform
prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat.
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei
Deputaţilor respingerea proiectului de lege din următoarele considerente:
- aplicarea măsurilor preconizate doar personalului încadrat la cabinetul
primarului municipiului reşedinţă de judeţ ar conduce la discriminare faţă
de alte municipii care nu sunt reşedinţe de judeţ.
- modificarea propusă determină influenţe financiare suplimentare asupra
cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, iar în
conformitate cu prevederile art.15 alin.(1) lit.a) din Legea responsabilităţii
fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, în cazul propunerilor de
introducere a unor măsuri/ politici/iniţiative legislative a căror adoptare
atrage majorarea cheltuielilor bugetare, iniţiatorii au obligaţia să prezinte
fişa financiară prevăzută la art.15 din Legea nr.500/2002, însoţită de
ipotezele şi metodologia de calcul utilizate.
PREŞEDINTE,
Adrian SOLOMON

SECRETAR,
CSÉP Éva-Andrea

Întocmit,
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu
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