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Proiectului de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

             În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 
spre avizare, cu Proiectul de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, trimis cu adresa nr. PLx. 312 din 1 iulie 2019, 
înregistrat la Comisia juridică sub nr. 4c-13/588/2019.  

            Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 din  
Constituţia  României,  republicată  şi  ale  art.  92  alin. (9) pct. 1 din  Regulamentul  Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Senatul a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 26 iunie 2019.  
            Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea anexei nr.1 din Legea-cadru 
nr.153/2017, urmărindu-se acordarea majorării de 15% a salariului de bază, de care beneficiază în 
prezent personalul didactic din învăţământul special, şi pentru alte categorii de personal din 
învăţământul preuniversitar. Totodată, se preconizează acordarea sporului de suprasolicitare 
neuropsihică de 10% din salariul de bază, de care beneficiază în prezent personalul didactic de 
predare din învăţământ, şi personalului didactic auxiliar şi personalul didactic de conducere, de 
îndrumare şi control. 

  În şedinţa din data de 16 septembrie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă 
supusă avizării şi au avut în vedere punctul de vedere al Guvernului transmis cu nr.486 din 
08.04.2019 prin care nu se susţine adoptarea, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 268 din 
04.04.2019 şi avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social transmis cu nr. 1200 din 
18.03.2019. 
            În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative întrucât aceasta a rămas fără obiect. Masurile 
legislative propuse sunt cuprinse în Legea nr. 61 din 15 aprilie 2019 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
            În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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