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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 
creşterea salariilor medicilor din sistemul public din România, trimis cu adresa nr. 
Plx.536/2016  din 07 noiembrie 2016 Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 

PREŞEDINTE, 
 

Adrian SOLOMON  
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RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege privind creşterea salariilor medicilor din sistemul 
public din România 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget finanțe și bănci şi Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială au fost sesizate spre dezbatere în fond  cu proiectul de 
Lege privind creşterea salariilor medicilor din sistemul public din România. 

 
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 

în şedinţa din 01 noiembrie 2016, în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constitutia României, republicată. 

 
La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul negativ al Consiliului 

Legislativ, avizul favorabil cu amendament al Consiliului Economic și Social, 
avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și Comisiei pentru 
sănătate şi familie, precum și punctul de vedere negativ al Guvernului. 
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     Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare creșterea 
salariilor medicilor din sistemul public de sănătate, cu 25% anual, timp de 4 ani, 
începând cu data de 01 ianuarie 2017, sumele necesare fiind asigurate prin transferuri 
de la bugetul de stat.  

 
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  şi Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială şi-au desfăşurat lucrările în şedinţe separate. 

 
Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au examinat proiectul 

de Lege în şedinţa din 25 aprilie 2017, iar membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci în ziua de 16 mai 2017.   

 
La lucrările Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi-au înregistrat 

prezenţa 16 deputaţi din totalul de 21 de membri, iar la lucrările Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci şi-au înregistrat prezenţa 22 deputaţi din totalul de 25 de 
membri. 

 
La dezbaterea acestui proiect de Lege au participat în calitate de invitați, 

reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice. 
 
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii 

celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului 
Camerei Deputaţilor un raport comun de respingere asupra proiectului de Lege 
privind privind creşterea salariilor medicilor din sistemul public din România 
deoarece, prevederile din prezentul proiect de Lege sunt preluate în propunerea 
legislativă LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
care se află în prezent în discuție, conform procesului legislativ, la Senat. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 

PREŞEDINTE, 
 

Adrian SOLOMON 
 

SECRETAR, 
 

Marilen – Gabriel PIRTEA 

 
SECRETAR, 

 
Éva-Andrea CSÉP 

 
 
Şef serviciu – Giorgiana Ene                                                                               Consilier parlamentar – Lidia Vlădescu                                   
                                                                                                                                                                                            
Șef cabinet – Alexandra Nistor                                                                            Expert parlamentar – Camelia Revenco 


