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În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, 
sesizată, prin adresa nr.
pe fond, în procedură obişnuită, a 
Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice. 

 
La întocmirea prezentului raport

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.4c-2/385/6.09.2016
• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.4c-11/758/21.06.2016
• avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie 

(nr.4c-8/266/23.06.2016
• avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică

teritoriului (nr.4c-6/281/28.06.2016
• avizul negativ al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională (nr.4c-12/287/
• punctul de vedere, negativ,
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R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii
nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice 

conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 

sesizată, prin adresa nr. PLx 266/2016 din 13 iunie 2016, cu dezbaterea 
în procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea 

cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:
avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.41/15.01.2016)

al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 
2/385/6.09.2016) 

al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
.06.2016) 

avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie 
8/266/23.06.2016) 

avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi
6/281/28.06.2016) 

al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
12/287/28.06.2016) 

negativ, al Guvernului (nr.1802/22.03.2017
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pentru modificarea Legii-cadru 
nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 

, cu dezbaterea 
pentru modificarea 

cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

Comisia a avut în vedere: 
) 

al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie  

şi amenajarea 

al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

1802/22.03.2017). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare amendarea  
Legii-cadru nr.284/2010, în sensul majorării cuantumului sporului pentru 
condiţii deosebit de periculoase pentru personalul care îşi desfăşoară 
activitatea în serviciile de ambulanţă şi structurile de primire a urgenţelor 
UPU – SMURD, UPU şi CPU. 

Totodată, se propune acordarea unei prime pentru condiţii 
periculoase de muncă şi pentru personalul care desfăşoară alte categorii 
de activităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă cu scopul salvării de vieţi 
omeneşti şi protejării patrimoniului. 

 
Proiectul de lege 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 4 aprilie 2017  

au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat: 

- d-l Gheorghe Ivan – şef serviciu, Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale; 

- d-l Liviu Prodan – expert, Ministerul Finanţelor Publice. 
 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 17 deputaţi, din 

totalul de 21 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 7 iunie 

2016. 
 

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 întrucât, ca urmare a 
adoptării actelor normative prin care au fost reglementate majorări de 
salarii şi sporuri pentru personalul din sistemul sanitar, acesta a rămas 
fără obiect. 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

    
      

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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