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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 11 iunie 2019 

Nr. 4c-9/750 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea art.22 din Legea nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, trimisă Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială, în procedură obişnuită, cu adresa  

nr. Plx 487/2018 din 26 septembrie 2018, pentru dezbatere şi 

examinare în fond. 

 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 11 iunie 2019 

Nr. 4c-9/750 
  

R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.22 din Legea nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

 
 

În temeiul 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 487/2018 din 26 septembrie 2018, 
cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.22 din 

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

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.22 din Legea-cadru nr.153/2017, în 
sensul stabilirii ca beneficiari ai sporului de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/ 
indemnizaţia de încadrare, pentru activitatea desfăşurată în cadrul programului de lucru, a tuturor persoanelor cu 
handicap grav şi accentuat. 
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Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 24 septembrie 2018. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.328/13.04.2018) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.1457/03.04.2018) 
• avizul negativ al Comisiei pentru sănătate şi familie (nr.4c-8/351/17.10.2018) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  

(nr.4c-6/458/03.10.2018) 
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.951/21.05.2018). 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 5 iunie 2019 a participat, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
domnul Nicea Mergeani – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Justiției Sociale. 

 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât adoptarea proiectului de lege cu amendamente, în sensul 

eliminării prevederilor din iniţiativa legislativă referitoare la modificarea art.22 întrucât măsurile propuse au fost 
reglementate ca urmare a modificărilor intervenite prin Legea nr.79/2018 şi a apariţiei Hotărârii Guvernului 
nr.751/2018, prin care se precizează că persoanele care, în conformitate cu certificatul de încadrare în grad de 
handicap, sunt încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, de oricare tip prevăzut de art. 86 alin. (2) din 
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, beneficiază, pentru activitatea desfăşurată în cadrul programului normal de 
lucru, de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare. 

Totodată, membrii comisiei au hotărât, în prezenţa şi cu acordul iniţiatorului, modificarea art.16 din Anexa 
nr.I la Legea-cadru nr.153/2017, capitolul I, litera B, în sensul detalierii categoriilor de personal din învăţământul 
preuniversitar pentru care se acordă sporul de suprasolicitare neuropsihică prevăzut în acest articol. 
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La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi, din totalul de 22 de membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Propunerea legislativă 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, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea propunerii 

legislative cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  
 
 

   PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
   Adrian Solomon      Violeta Răduţ 

 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
Consilier parlamentar Camelia Revenco 
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ANEXA 

 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 

Lege pentru modificarea şi 
completarea art.22 din 

Legea nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice 
 

 
 
 

Lege pentru modificarea Legii 
nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 

publice 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă şi corelare 
cu modificările 
propuse. 

2.  
__ 

 
Articolul I. – Legea nr.153/2017 
privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, cu numărul 
492 din data de 28 iunie 2017, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 

 
Articolul I. – Legea nr.153/2017 
privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, numărul 
492 din 28 iunie 2017, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

3.  
 
 
 
Art.22 
Sporul pentru persoanele cu 
handicap 
 
(1) Pentru activitatea 
desfăşurată de nevăzătorii cu 
handicap grav şi accentuat, în 
cadrul programului normal de 
lucru, se acordă un spor de 
15% din salariul de bază/solda 
de funcţie/salariul de funcţie/ 
indemnizaţia de încadrare. 
(2) Celelalte categorii de 
persoane cu handicap grav şi 
accentuat care vor beneficia de 
acest spor se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului emisă 
până la data de 1 septembrie 
2018. 
 

 
Articolul 22 din Legea 153/2017 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
Sporul pentru persoanele cu 
handicap 
 
Pentru activitatea desfăşurată 
de persoanele cu handicap grav 
sau accentuat, în cadrul 
programului normal de lucru se 
acordă un spor de 15% din 
salariul de bază/solda de 
funcţie/salariul de funcţie/ 
indemnizaţia de încadrare. 
Categoriile de persoane cu 
handicap care vor beneficia de 
acest spor se stabilsc prin 
hotărâre a Guvernului. 
 
„Pentru activitatea 
desfăşurată de persoanele 
cu handicap grav sau 
accentuat, în cadrul 
programului normal de lucru 
se acordă un spor de 15% 
din salariul de bază, solda de 
funcţie, salariul de funcţie,  
sau indemnizaţia de 
încadrare, după caz.” 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiei  

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă.  
Măsurile propuse au 
fost reglementate şi 
toate persoanele 
care, în conformitate 
cu certificatul de 
încadrare în grad de 
handicap, sunt 
încadrate în grad de 
handicap grav sau 
accentuat, de oricare 
tip prevăzut de art.86 
alin. (2) din Legea 
nr.448/2006 
beneficiază de sporul 
de 15% ca urmare a 
modificărilor 
intervenite prin Legea 
nr.79/2018 şi 
Hotărârea Guvernului 
nr.751/2018. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

4.  
__ 

 
Art.II. – Legea nr.153/2017 
privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, cu numărul 
492 din data de 28 iunie 2017, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu 
modificările aduse prin prezenta 
lege, se va republica în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o 
nouă modificare. 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiei  

 
Pentru republicarea 
unui act normativ 
trebuie îndeplinite 
prevederile art.70 
alin.(1) din Legea 
nr.24/2000 privind 
normele de tehnică 
legislativă pentru 
elaborarea actelor 
normative, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, esenţial 
fiind ca republicarea 
să aibă loc urmare a 
modificării sau 
completării în mod 
substanţial a actului 
de bază. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

5.  
Anexa nr.I, capitolul I, litera B, 
art.16 
 

Art.16. - Pentru personalul 
didactic de predare din 
învăţământ, precum şi pentru 
personalul didactic de conducere 
prevăzut la punctul 1 nr.crt.1, 
2, 4-6 şi punctul 2 din anexa 
nr.I, capitolul I, litera A, se 
acordă un spor de 
suprasolicitare neuropsihică, de 
10% din salariul de bază. 
 

  
- La anexa nr.I, capitolul I, 
litera B, articolul 16 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.16. - Pentru personalul 
didactic de predare din 
învăţământ, precum şi pentru 
personalul didactic de conducere 
prevăzut la punctul 1 nr.crt.1, 
2, 4-6 şi pentru personalul de 
conducere, de îndrumare și 
control prevăzut la punctul 2 
din anexa nr.I, capitolul I, litera 
A, se acordă un spor de 
suprasolicitare neuropsihică, de 
10% din salariul de bază.” 
 
Autori: membrii comisiei 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
Prevederea este 
necesară întrucât cele 
două puncte la care 
se face trimitere se 
referă atât la 
personalul didactic de 
conducere, cât şi la 
personalul de 
îndrumare şi control, 
ceea ce nu reieşea din 
textul anterior şi 
acordarea sporului nu 
a putut fi aplicată la 
toate aceste categorii 
de personal didactic. 
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