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În conformitate cu prevederile art.95 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa 
nr.Plx 266/2017 din 
procedură obişnuită, a 
cadru nr.284/2010 actualizată la 23 octombrie 2014.

 
La întocmirea prezentului raport

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.
• avizul favorabil al Consiliului 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.4c-2/758/13.09.2017
• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/1359/19.09.2017
• punctul de vedere, negativ
 

Propunerea legislativă are ca 
art.19 din Legea-cadru nr.284/
personalului plătit din fonduri publice, în sensul acordării sporului de 15% 
din salariul de bază tuturor persoanelor cu handicap grav şi accentuat, în 
cadrul programului normal de lucru.
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R A P O R T 
propunerii legislative pentru modificarea Legii cadru 

nr.284/2010 actualizată la 23 octombrie 2014

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa 
din 1 septembrie 2017, cu dezbaterea pe fond

a propunerii legislative pentru modificarea Legii 

cadru nr.284/2010 actualizată la 23 octombrie 2014. 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:
favorabil al Consiliului Legislativ (nr.195/5.04.2017)
favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.1239/14.03.2017

avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale (nr.4c-5/331/19.09.2017) 

al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 
2/758/13.09.2017) 

al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
17/1359/19.09.2017) 

negativ, al Guvernului (nr.551/26.04.2017

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, în sensul acordării sporului de 15% 
din salariul de bază tuturor persoanelor cu handicap grav şi accentuat, în 
cadrul programului normal de lucru. 
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pentru modificarea Legii cadru 
nr.284/2010 actualizată la 23 octombrie 2014 

din Regulamentul Camerei 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa  
, cu dezbaterea pe fond, în 

pentru modificarea Legii 

Comisia a avut în vedere: 
) 

1239/14.03.2017) 
avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

551/26.04.2017). 

obiect de reglementare modificarea 
2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, în sensul acordării sporului de 15% 
din salariul de bază tuturor persoanelor cu handicap grav şi accentuat, în 
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Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, 
conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 26 septembrie 

2017 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare: 

� d-l Ivan Gheorghe – consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
� d-na Ana Rădulescu – consilier, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale. 
 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 22 

membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 26 

iunie 2017. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor.  
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative întrucât a rămas fără obiect, 
ca urmare a abrogării Legii–cadru nr.284/2010 prin Legea-cadru privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr.153/2017. De 
asemenea, precizăm că soluţia propusă de iniţiatori se regăseşte în 
cuprinsul Legii nr.153/2017. 

 
 
  

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
       Adrian Solomon    Violeta Răduţ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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