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R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru modificarea prevederilor 
art.7, alin.(1), din Cap.II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr.153 din 

28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa  
nr. Plx 212/2018 din 16 aprilie 2018, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru modificarea 

prevederilor art.7, alin.(1), din Cap.II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU 

nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice. 

 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.4/03.01.2018) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.6050/19.12.2017) 
• avizul negativ al Comisiei pentru sănătate şi familie  

(nr.4c-8/188/15.05.2018) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/210/25.04.2018) 
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.450/23.03.2018). 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
părţii introductive a alin.(1) al art.7 din Cap.II al Anexei 2 la Legea-Cadru 

nr.153/2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul extinderii categoriei de 
beneficiari ai sporurilor pentru condiţii de muncă din unităţile sanitare şi 
unităţile medico-sociale, respectiv să beneficieze de aceste sporuri întregul 
personal, nu numai personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar 
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sanitar, specific familiei ocupaţionale de funcţii bugetare Sănătate şi 

asistenţă socială”, cum este reglementat în prezent. 
 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 19 iunie 2018 

au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
reprezentanţii Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi, din 

totalul de 22 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (5 voturi 

împotrivă). 
 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 
aprilie 2018. 
 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 
conform prevederilor art.73 alin.(3) 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 iniţiativei legislative din următoarele 
considerente: 

- personalul TESA din unităţile sanitare şi unităţile medico-sociale nu 
face parte din familia ocupaţională „Sănătate şi asistenţă socială", având 
un alt specific al activităţii, similar cu personalul TESA din familia 
ocupaţională „Administraţie”. Astfel, pentru celelalte categorii de personal 
care îşi desfăşoară activitatea în unităţile sanitare, respectiv personalul 
TESA, muncitorii, personal de deservire etc., atât încadrarea salarială, cât 
şi acordarea sporurilor se fac conform Anexei nr.VIII la Legea-cadru nr. 

153/2017, respectiv în baza Hotărârii Guvernului nr. 917/2017 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a 

categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de 

muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia 

ocupaţională de funcţii bugetare ”Administraţie" din administraţia publică 

centrală. 

- aplicarea acestor modificări ar conduce la un impact suplimentar 
asupra cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, pentru 
care trebuie identificate sursele de acoperire. Potrivit prevederilor Legii 

responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, cu modificările 
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ulterioare şi ale Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările 

şi completările ulterioare, în situaţia iniţierii unor măsuri care conduc la 
majorarea cheltuielilor bugetare este necesar ca în Expunerea de motive 
să fie prezentat atât impactul determinat de aplicarea acestor măsuri 
asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare, cât şi măsurile propuse în 
vederea compensării majorării cheltuielilor bugetare, astfel încât să nu fie 
afectat deficitul bugetar; în acest sens, iniţiatorii nu precizează sursele 
financiare necesare aplicării măsurii propuse, încălcând astfel şi dispoziţiile 
art.138 alin.(5) din Constituţia României, precum şi cele ale art.15 alin.(1) 
din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

    
   

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Camelia Revenco 
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