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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru completarea art.20 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice 

 
 

În conformitate cu prevederile 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 183/2015 din 4 
martie 2015, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru completarea art.20 din Legea-

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

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.571/14.05.2014) 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.4c-2/239/25.03.2015) 
• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/327/17.03.2015) 
• punctul de vedere al Guvernului (nr.1463/24.07.2014). 
 
 

Bucureşti, 1 aprilie 2015 
Nr. 4c-7/169 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.20 din Legea-cadru nr.284/2010 cu un nou 
alineat, prin care personalul din sectorul bugetar care are titlul ştiinţific de doctor obţinut după intrarea în vigoare a 
Legii-cadru nr.284/2010 şi îşi desfăşoară activitatea în instituţii publice în domeniul în care a obţinut titlul, să 
beneficieze de un spor de 15% din salariul de bază. De asemenea, se propune ca această prevedere să deroge de la 
prevederile art. 22 din Legea-cadru nr. 284/2010 care limitează cuantumul maxim al sporurilor de care poate beneficia 
personalul bugetar la 30% din salariul de bază. 
 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente.  
 
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 31 martie 2015 au participat, în conformitate cu prevederile 

art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, din partea  
Guvernului:  

- d-l Gabriel Lungu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
- d-na Magdalena Grigore – Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor 
- d-na Adriana Kalapis – director, Ministerul Transporturilor 
- d-l Petru Mărculeţ – şef serviciu, Ministerul Transporturilor 
 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 22 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (3 abţineri). 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 3 martie 2015, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a 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 proiectului de lege cu 
amendamente, redate în anexele care fac parte integrantă din prezentul raport.  
 

 
 

   PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

   Adrian Solomon     Mihăiţă Găină 
           

             
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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Anexa 1 
 

Amendamente admise: 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament admis) 

Motivare 

 
1. 

 
Titlul legii 
 
Lege pentru completarea art.20 din 
Legea-cadru nr.284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice 
 

 
Nemodificat  

 
 

 
2. 

 
Art.I. - Articolul 20 din Legea-cadru 
nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.877 din 28 decembrie 2010, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
se completează după cum urmează: 

 
Articol unic. – După alineatul (4) al 
articolului 20 din Legea-cadru 
nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.877 din 28 decembrie 2010, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
se  introduc două noi alineate, 
alin.(41) şi (42), cu următorul cuprins: 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, având în vedere modificările 
propuse prin prezentul raport.  

 
3. 

 
- La articolul 20 al Secţiunii a 3-a a 
Capitolului III după alineatul (4) se 
introduce un nou alineat, alin.(41), cu 
următorul cuprins: 
 

 
Se elimină. 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, având în vedere modificările 
propuse prin prezentul raport.  
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Nr. 
crt. 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament admis) 

Motivare 

 
4. 

 
(41) Prin derogare de la prevederile 
art.22, personalul care are titlul ştiinţific 
de doctor, obţinut după intrarea în 
vigoare a prezentei legi, şi îşi desfăşoară 
activitatea în instituţiile prevăzute la 
art.2, în domeniul în care a obţinut acest 
titlu, beneficiază de un spor pentru 
titlul ştiinţific de 15% din salariul de 
bază. 
 

 
(41) Prin excepţie de la prevederile 
art.22, pentru personalul care are titlul 
ştiinţific de doctor, obţinut după intrarea 
în vigoare a prezentei legi, şi îşi 
desfăşoară activitatea în instituţiile 
prevăzute la art.2, în domeniul în care a 
obţinut acest titlu, salariul de bază 
deţinut se majorează cu 6 clase de 
salarizare. 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
Pentru unitate tematică cu celelalte 
prevederi ale legii şi pentru a nu se crea 
confuzii în aplicare dat fiind faptul că, la 
apariţia legii-cadru, sporul de 15% a fost 
inclus în salariul de bază. Diferenţa între 
clase este de 2,5%, ceea ce înseamnă că 
sporului de 15% îi corespund 6 clase de 
salarizare. 

 
5. 

 
__ 

 
(42) Prin excepţie de la prevederile 
art.22, funcţionarii publici din cadrul 
aparatului instituţiilor centrale care 
nu au beneficiat de spor de 
confidenţialitate anterior aplicării 
prezentei legi, beneficiază de un 
spor de confidenţialitate, care se 
include în salariul de bază, în 
procent de 15% calculat la nivelul 
salariului de bază aferent lunii 
decembrie 2009. 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
La nivel central există 3 ministere ai 
căror salariaţi  nu au beneficiat de spor 
de confidenţialitate anterior intrării în 
vigoare a Legii nr.284/2010. În prezent 
salariile acestei categorii de personal 
sunt substanţial mai mici decât al 
salariaţilor din celelalte ministere, cu 
atribuţii similare. 
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Anexa 2 
 

Amendamente respinse: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Amendament respins 
(autor amendament) 

Motivare Camera 
decizională 

 
1 

 
__ 

 
(42) În cuantumul brut al salariului de 
bază pentru funcţionarii publici din cadrul 
aparatului instituţiilor centrale care nu au 
beneficiat de spor de confidenţialitate 
anterior aplicării Legii cadru nr.284/2010 
se include în salariul de bază cuantumul 
sporului de confidenţialitate în procent de 
15%, calculat la nivelul salariului de bază 
aferent lunii decembrie 2014. 
 
Autor: senator Liviu Marian Pop 
 

 
Argumente susţinere amendament: 

La nivel central există 3 ministere ai 
căror salariaţi  nu au beneficiat de spor 
de confidenţialitate anterior intrării în 
vigoare a Legii nr.284/2010. În prezent 
salariile acestei categorii de personal 
sunt substanţial mai mici decât al 
salariaţilor din celelalte ministere, cu 
atribuţii similare. 
 
Argumente respingere amendament: 
Din punct de vedere tehnico-legislativ, 
forma adoptată de comisie este corectă. 
Dacă s-ar aplica procentul de 15% la 
salariul de bază aferent lunii decembrie 
2014, cuantumul sporului de 
confidenţialitate ar fi mai mare decât la 
personalul care a beneficiat de el, 
conducând la inechităţi, întrucât în 
salariul de bază aferent lunii decembrie 
2014 se regăsesc toate sporurile incluse 
în salariul de bază potrivit Legii 
nr.330/2009, respectiv a Legii nr. 
284/2010. 
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