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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 3 octombrie 2019 

Nr. 4c-9/223 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 28 

iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în procedură obişnuită, 

cu adresa nr. Plx 176/2019 din 25 martie 2019, pentru dezbatere şi 

examinare în fond. 

 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 3 octombrie 2019 

Nr. 4c-9/223 
  

R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 

28 iunie 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 176/2019 din 25 martie 2019, cu 
dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru completarea articolului 38 alineatul (3) 

din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii-cadru nr.153/2017, astfel încât 
personalul din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier să beneficieze de o majorare a salariului 
de bază cu 20%. 
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Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 20 martie 2019. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1235/27.12.2018) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.6412/11.12.2018) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  

(nr.4c-6/259/03.04.2019) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.4c-20/204/04.06.2019) 
• avizul negativ al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură (nr.4c-4/55/12.06.2019) 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 2 octombrie 2019 au participat, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, d-l 
Cătălin-Marian Tuţilescu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi, din totalul de 21 de membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (3 abţineri). 
 
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. 
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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 
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ANEXA 

 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea propunerii legislative 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 completarea articolului 
38 alineatul (3) din Legea-
cadru nr.153 din 28 iunie 
2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri 
publice 

 

 
 
 

Lege 
pentru completarea articolului 

38 din Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 

publice 
 

Autori: membrii comisiei 
 

 
 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

2.   
Articol unic. - Articolul 38 
alineatul (3) din Legea-cadru 
nr.153 din 28 iunie 2017 
privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
completează după cum 

 
Articol unic. - Articolul 38 din 
Legea-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.492 
din 28 iunie 2017, cu 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă şi 
corelare cu modificările 
propuse prin prezentul 
proiect. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autor amendament)  

Motivare 

urmează: 
 

modificările şi completările 
ulterioare, se completează 
după cum urmează: 
 
Autori: membrii comisiei  
 

3.  
__ 

 
„La articolul 38 alineatul 
(3), după litera d^1) se 
introduce o nouă literă, 
litera d^2), cu următorul 
cuprins: 
d^2) prin excepţie de la 
lit.a), începând cu drepturile 
salariale aferente lunii 
februarie 2019, cuantumul 
brut al salariilor de bază ale 
personalului din cadrul 
Inspectoratului de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier 
- I.S.C.T.R. se majorează cu 
20%, cu respectarea 
prevederilor art.38 alin. (6);” 
 

 
- După alineatul (42) se 
introduc două noi alineate, 
alineatele (43) şi (44), cu 
următorul cuprins: 
„(43) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (4), 
începând cu drepturile 
salariale aferente lunii 
ianuarie 2020, cuantumul 
brut al salariilor de bază de 
care beneficiază personalul 
din cadrul Inspectoratului de 
Stat pentru Controlul în 
Transportul Rutier - I.S.C.T.R. 
se majorează cu 20% faţă de 
nivelul acordat pentru luna 
decembrie 2019, cu 
respectarea prevederilor 
alin.(6). 
(44) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (4), 
începând cu drepturile 
salariale aferente lunii 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
 
Nivelul de salarizare din cadrul 
acestor instituţii este un factor 
care contribuie la lipsa de 
personal, fapt care trebuie 
remediat. 
Este necesară şi o salarizare 
mai bună pentru a atrage 
personal specializat sau care 
să rămână în cadrul 
instituţiilor respective. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autor amendament)  

Motivare 

ianuarie 2020, cuantumul 
brut al salariilor de bază de 
care beneficiază personalul 
din cadrul Autorităţii 
Navale Române se 
majorează cu 20% faţă de 
nivelul acordat pentru luna 
decembrie 2019, cu 
respectarea prevederilor 
alin.(6).” 
 
Autori: membrii comisiei  
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