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RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice
În temeiul art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a
fost sesizată, prin adresa nr. PLx 589/2019 din 28 octombrie 2019, cu dezbaterea pe fond, a proiectului de Lege
pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea anexei nr.II la Legea-cadru nr.153/2017, cu
modificările şi compeltările ulterioare, în scopul majorării coeficienţilor de salarizare pentru specialiştii care deţin un
titlu oficial de calificare în fizioterapie.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 octombrie 2019, ca urmare a depăşirii termenului de
adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată.
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•
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La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:
avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.652/01.08.2019)
avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.3715/16.07.2019)
avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-13/1002/17.12.2019)
avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie (nr.4c-10/366/18.12.2019)
avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
(nr.4c-6/704/28.11.2019)
avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.4c-20/25/04.02.2020).

naţionale

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa online a comisiei din 28 aprilie 2020 a participat, în conformitate cu
prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Tudor Polak, Secretar de Stat în cadrul
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât adoptarea proiectului de lege cu amendamente. Deşi
prin iniţiativa legislativă se propune introducerea funcţiei de fizioterapeut, ca personal de specialitate medico-sanitar,
precum şi modificarea statutului profesional pentru funcţiile de profesor CFM, kinetoterapeut, din personal de
specialitate din compartimentele paraclinice în personal de specialitate medico-sanitar, membrii comisiei au considerat
că aceste modificări nu pot fi susţinute întrucât nu fac obiectul legii salarizării.
De asemenea, iniţiativa propune majorarea coeficienţilor pentru funcţiile de fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut şi
profesor CFM, cu studii superioare şi cu studii de scurtă durată, atât din cadrul unităţilor sanitare şi de asistenţă
medico-socială, cât şi din unităţile de asistenţă socială/servicii sociale, într-un mod nerealist, unele majorări ale
acestor funcţii depăşind funcţiile de medic din unităţile sanitare, respectiv funcţiile de conducere.
Întrucât majorările propuse prin iniţiativa legislativă nu pot fi susţinute financiar, s-a hotărât majorarea
coeficienţilor pentru funcţiile cu studii superioare similar majorărilor acordate, prin Legea nr.51/2020, personalului din
aceleaşi unităţi sanitare şi de asistenţă medico-socială, care ocupă funcţiile de biolog, biochimist, chimist, fizician şi
psiholog, aflate pe acelaşi palier de salarizare potrivit ierarhizării stabilite prin Legea nr.153/2017.
Este necesară menţinerea acestei ierarhizări, atât pe verticală, cât şi pe orizontală, pentru a nu crea inechităţi în
ceea ce priveşte nivelul de salarizare.
Majorarea coeficienţilor funcţiilor de execuţie din instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/servicii sociale nu
poate fi susţinută, cu atât mai mult cu cât această majorare salarială propusă ar duce la depăşirea nivelului salarial
stabilit pentru funcţiile de conducere ale acestor instituţii.
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La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 24 de deputaţi, din totalul de 24 de membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (3 abţineri).
Proiectul de lege 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.91
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege cu
amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

PREŞEDINTE,
Adrian Solomon

SECRETAR,
Violeta Răduţ

Întocmit,
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu
Consilier parlamentar Camelia Revenco
Consilier parlamentar Sorina Szabo
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ANEXA
Amendamente admise
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.
1.

Text
act normativ de bază
__

Text
adoptat de Senat
Titlul legii

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

Nemodificat

Lege pentru modificarea şi
completarea Legii-cadru
nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri
publice
2.
__

Art.I. – Legea cadru-nr.153/2017 Nemodificat
privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, publicată
în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.492 din 28 iunie 2017,
cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:

__

__

3.
1.
La
articolul
38,
după
alineatul (43) se introduce un
nou alineat, alineatul (44), cu
următorul cuprins:
"(44)
Prin
excepţie
de
la
prevederile alin.(4), personalul din

Pentru respectarea
normelor
de
tehnică legislativă.
Corelare
celelalte

cu
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
Motivare
(autor amendament)
sistemul
sanitar
care
ocupă amendamente
funcţiile de fiziokinetoterapeut, acceptate în cadrul
kinetoterapeut şi profesor CFM, comisiei.
potrivit anexei nr. II, beneficiază,
începând cu data de 1 iulie 2020,
de salariile de bază prevăzute de
lege pentru anul 2022."
Autori: deputaţi Adrian Solomon şi
Florin Buicu

4.

3

Secretar
Cancelaria
patriarhală,
consilier
eparhial,
secretar
eparhial,
inspector
eparhial,
exarh,
protopop

__
Profesor cu
studii
superioare, cu
grad didactic
795
II şi vechime
în învăţământ
între 10 şi 15
ani

2. La anexa nr.I, Capitolul III, Pentru respectarea
litera C), nr. crt. 3 se modifică normelor
de
tehnică legislativă.
şi va avea următorul cuprins:
Secretar
Cancelaria
patriarhală,
consilier
eparhial,
„3 secretar
eparhial,
inspector
eparhial,
exarh,
protopop

Profesor cu
studii
superioare, cu
grad didactic
825
II şi vechime
în învăţământ
între 10 şi 15
ani”

Pentru buna desfăşurare
a activităţilor
administrative şi de cult
ale Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti
din România, pentru a
răspunde nevoilor
actuale.

Autor: deputat Silviu Vexler
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Nr.
crt.
5.

Text
act normativ de bază
__

Text
adoptat de Senat
__

Text propus de Comisie
(autor amendament)
3. La anexa nr.II, Capitolul I,
punctul 1, nota de la subpunctul
1.3 se completează cu pct. 41, 42
şi 43, după cum urmează:
“41. Salariul de bază pentru funcţia
de director general din cadrul
Institutului Naţional de Sănătate
Publică nu poate fi mai mic decât
salariul de bază corespunzător
funcţiei de medic deţinute sau aflate
în subordine, după caz, majorat cu
10%.
42. Salariul de bază pentru funcţia de
director general adjunct din cadrul
Institutului Naţional de Sănătate
Publică nu poate fi mai mic decât
salariul de bază corespunzător
funcţiei de medic deţinute sau aflate
în subordine, după caz, majorat cu
7,5%.
43. Salariul de bază pentru funcţia de
director centru naţional/şef centru
din cadrul Institutului Naţional de
Sănătate Publică nu poate fi mai mic
decât salariul de bază corespunzător
funcţiei de medic deţinute sau aflate
în subordine, după caz, majorat cu
5%.”

Motivare
Pentru respectarea
normelor
de
tehnică legislativă.
Pentru ca funcţia
de conducere să nu
fie mai mică decât
funcţia de execuţie
din subordine.

Autori: deputaţi Adrian Solomon şi
Florin Buicu
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Nr.
crt.
6.

Text
act normativ de bază

22

Fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical;
principal

23

Fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical;
specialist

S

4302

1,72

24

Fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical

S

4087

1,63

25

Fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical;
debutant

S

S

4819

3950

1,93

1,58

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

1. La anexa nr.II Capitolul I,
subcapitolul 2, punctul 1, litera a),
subpunctul a.1, nr.crt.22, 23, 24 şi
25 se modifică şi vor avea
următorul cuprins:

4. La anexa nr.II, capitolul I,
punctul 2, litera a), subpunctul
a.1., nr.crt.22-25 se modifică şi
vor avea următorul cuprins:

22

Bioinginer medical;
principal

S

4819

1,93

23

Bioinginer medical;
specialist

S

4302

1,72

24

Bioinginer medical

S

4087

1,63

25

Bioinginer medical;
debutant

S

3950

1,58

22

Fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical;
principal

S

5976

2,39

23

Fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical;
specialist

S

5248

2,10

24

Fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical

S

4904

1,96

25

Fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical;
debutant

S

4543

1,82

Autori: membrii comisiei

Motivare
Prin
iniţiativa
legislativă
se
propune introducerea
funcţiei
de
fizioterapeut, care nu
se
regăseşte
în
grilele de salarizare,
ca
personal
de
specialitate medicosanitar, precum şi
modificarea
statutului profesional
pentru funcţiile de
profesor
CFM,
kinetoterapeut,
din
personal
de
specialitate
din
compartimentele
paraclinice
în
personal
de
specialitate medicosanitar.
Aceste
modificări nu pot fi
susţinute întrucât nu
fac
obiectul
legii
salarizării.
De
asemenea,
se
propune
majorarea
coeficienţilor pentru
funcţiile
de
fiziokinetoterapeut,
kinetoterapeut
şi
profesor
CFM,
cu
studii superioare şi
cu studii de scurtă
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare
durată,
atât
din
cadrul
unităţilor
sanitare
şi
de
asistenţă
medicosocială, cât şi din
unităţile de asistenţă
socială/servicii
sociale.
Întrucât
majorările
propuse
prin
iniţiativa
legislativă
nu pot fi susţinute
financiar, s-a hotărât
majorarea
coeficienţilor pentru
funcţiile
cu
studii
superioare, din cadrul
unităţilor sanitare şi
de asistenţă medicosocială,
cu
studii
superioare,
similar
majorărilor acordate,
prin
Legea
nr.51/2020,
personalului
din
aceleaşi
unităţi
sanitare
şi
de
asistenţă
medicosocială, care ocupă
funcţiile de biolog,
biochimist, chimist şi
fizician,
aflate
pe
acelaşi
palier
de
salarizare
potrivit
ierarhizării
stabilite
prin
Legea
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare
nr.153/2017.
Este
necesară
menţinerea
acestei
ierarhizări, atât pe
verticală, cât şi pe
orizontală, pentru a
nu crea inechităţi în
ceea
ce
priveşte
nivelul de salarizare.

7.
__

2. La anexa nr.II Capitolul I, Se elimină.
subcapitolul 2, punctul 1, litera a),
subpunctul a.1, se introduc nr.crt. Autori: membrii comisiei
251, 252, 253 şi 254 şi vor avea
următorul cuprins:

251

Fizioterapeut,
fiziokinetoterapeut,
kinetoterapeut, profesor
CFM; principal

S

9250

3,70

252

Fizioterapeut,
fiziokinetoterapeut,
kinetoterapeut, profesor
CFM; specialist

S

8600

3,44

Fizioterapeut,
fiziokinetoterapeut,
kinetoterapeut, profesor
CFM;

S

8175

3,27

Fizioterapeut,
fiziokinetoterapeut,
kinetoterapeut, profesor
CFM; principal debutant

S

4750

1,90

25

3

254

Pentru
menţinerea
ierarhizării funcţiilor,
atât pe verticală, cât
şi pe orizontală.
Modificarea statutului
profesional
pentru
funcţiile de profesor
CFM, kinetoterapeut
nu
face
obiectul
legislaţiei salarizării.
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Nr.
crt.
8.

Text
act normativ de bază

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

3. La anexa nr.II Capitolul I,
subcapitolul 2, punctul 1, litera a),
subpunctul a.1, nr.crt.32, 33 şi 34
se modifică şi vor avea următorul
cuprins:

32

33

Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,
radiologie, radioterapie şi
radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, tehnician
de farmacie, asistent de
fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgenţe medicochirurgicale, asistent medicosocial, tehnician dentar
specializat, asistent de
profilaxie stomatologică,
asistent igienist pentru
cabinet stomatologic, asistent
SSD
pentru stomatologie, asistent
medical generalist, tehnician
de radiologie şi imagistică,
tehnician de audiologie şi
protezare auditivă, tehnician
de protezare oculară, asistent
medical de geriatrie,
gerontologie şi asistenţă
socială pentru vârstnici,
asistent medical de igienă şi
sănătate publică,
fiziokinetoterapeut,
cosmetician medical, asistent
medical nutriţionist şi
dietetician, tehnician dentar
specialist, asistent dentar;
principal
Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,

SSD

4087

3900

32

Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,
radiologie, radioterapie şi
radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, tehnician
de farmacie, asistent de
fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgenţe medicochirurgicale, asistent medicosocial, tehnician dentar
specializat, asistent de
profilaxie stomatologică,
asistent igienist pentru
SSD
cabinet stomatologic, asistent
pentru stomatologie, asistent
medical generalist, tehnician
de radiologie şi imagistică,
tehnician de audiologie şi
protezare auditivă, tehnician
de protezare oculară, asistent
medical de geriatrie,
gerontologie şi asistenţă
socială pentru vârstnici,
asistent medical de igienă şi
sănătate publică, cosmetician
medical, asistent medical
nutriţionist şi dietetician,
tehnician dentar specialist,
asistent dentar; principal

4087

1,63

33

Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,
radiologie, radioterapie şi

3900

1,56

1,63

1,56

SSD

Se elimină.
Autori: membrii comisiei

Motivare
Corelare
cu
amendamentele
acceptate în cadrul
comisiei.
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text
adoptat de Senat

radiologie, radioterapie şi
radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, tehnician
de farmacie, asistent de
fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgenţe medicochirurgicale, asistent medicosocial, tehnician dentar
specializat, asistent de
profilaxie stomatologică,
asistent igienist pentru
cabinet stomatologic, asistent
pentru stomatologie, asistent
medical generalist, tehnician
de radiologie şi imagistică,
tehnician de audiologie şi
protezare auditivă, tehnician
de protezare oculară, asistent
medical de geriatrie,
gerontologie şi asistenţă
socială pentru vârstnici,
asistent medical de igienă şi
sănătate publică,
fiziokinetoterapeut,
cosmetician medical, asistent
medica] nutriţionist şi
dietetician, tehnician dentar
specialist, asistent dentar

34

Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,
radiologie, radioterapie şi
radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, tehnician SSD
de farmacie, asistent de
fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgenţe medicochirurgicale, asistent medicosocial, tehnician dentar
specializat, asistent de
profilaxie stomatologică,

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, tehnician
de farmacie, asistent de
fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgenţe medicochirurgicale, asistent medicosocial, tehnician dentar
specializat, asistent de
profilaxie stomatologică,
asistent igienist pentru
cabinet stomatologic, asistent
pentru stomatologie, asistent
medical generalist, tehnician
de radiologie şi imagistică,
tehnician de audiologie şi
protezare auditivă, tehnician
de protezare oculară, asistent
medical de geriatrie,
gerontologie şi asistenţă
socială pentru vârstnici,
asistent medical de igienă şi
sănătate publică, cosmetician
medical, asistent medica]
nutriţionist şi dietetician,
tehnician dentar specialist,
asistent dentar

34
3850

1,54

Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,
radiologie, radioterapie şi
radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, tehnician
de farmacie, asistent de
SSD
fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgenţe medicochirurgicale, asistent medicosocial, tehnician dentar
specializat, asistent de
profilaxie stomatologică,
asistent igienist pentru
cabinet stomatologic, asistent

3850

1,54
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text
adoptat de Senat

asistent igienist pentru
cabinet stomatologic, asistent
pentru stomatologie, asistent
medical generalist, tehnician
de radiologie şi imagistică,
tehnician de audiologie şi
protezare auditivă, tehnician
de protezare oculară, asistent
medical de geriatrie,
gerontologie şi asistenţă
socială pentru vârstnici,
asistent medical de igienă şi
sănătate publică,
fiziokinetoterapeut,
cosmetician medical, asistent
medical nutriţionist şi
dietetician, tehnician dentar
specialist, asistent dentar;
debutant

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

pentru stomatologie, asistent
medical generalist, tehnician
de radiologie şi imagistică,
tehnician de audiologie şi
protezare auditivă, tehnician
de protezare oculară, asistent
medical de geriatrie,
gerontologie şi asistenţă
socială pentru vârstnici,
asistent medical de igienă şi
sănătate publică, cosmetician
medical, asistent medical
nutriţionist şi dietetician,
tehnician dentar specialist,
asistent dentar; debutant

9.
__

4. La anexa nr.II Capitolul I, Se elimină.
subcapitolul 2, punctul 1, litera a),
subpunctul a.1, se completează Autori: membrii comisiei
nr.crt. 341, 342 şi 343 şi vor avea
următorul cuprins:
341

34

2

343

Fizioterapeut,
fiziokinetoterapeut,
kinetoterapeut, profesor
CFM; principal

SSD

7925

3,17

Fizioterapeut,
fiziokinetoterapeut,
kinetoterapeut, profesor
CFM;

SSD

7100

2,84

Fizioterapeut,
fiziokinetoterapeut,
kinetoterapeut, profesor
CFM; debutant

SSD

4130

1,65

Corelare
cu
amendamentele
acceptate în cadrul
comisiei.
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Nr.
crt.
10.

Text
act normativ de bază

17

Fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical;
principal

18

Fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical;
specialist

19
20

Fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical
Fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical;
debutant

S

S
S
S

5142

4591
4361
4215

2,06

1,84
1,74

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

5. La anexa nr.II Capitolul I,
subcapitolul 2, punctul 1, litera a),
subpunctul a.3, nr.crt.17, 18, 19 şi
20 se modifică şi vor avea
următorul cuprins:

5. La anexa nr.II, capitolul I,
punctul 2, litera a), subpunctul
a.3., nr.crt.17-20 se modifică şi
vor avea următorul cuprins:

Corelare
cu
amendamentele
acceptate în cadrul
comisiei.

17

Bioinginer medical;
principal

S

5142

2,06

18

Bioinginer medical;
specialist

S

4591

1,84

19

Bioinginer medical

S

4361

1,74

20

Bioinginer medical;
debutant

S

4215

1,69

1,69

17

Fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical;
principal

S

6376

2,55

18

Fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical;
specialist

S

5601

2,24

19

Fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical

S

5233

2,09

20

Fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical;
debutant

S

4847

1,94

Autori: membrii comisiei
11.
6. La anexa nr.II Capitolul I, Se elimină.
subcapitolul 2, punctul 1, litera a),
subpunctul a.3, se introduc nr.crt. Autori: membrii comisiei
201, 202, 203 şi 204 care vor avea
următorul cuprins:

201

Fizioterapeut,
fiziokinetoterapeut,
kinetoterapeut,
profesor CFM;
principal

S

9725

3,89

202

Fizioterapeut,
fiziokinetoterapeut,
kinetoterapeut,
profesor CFM;
specialist

S

9025

3,61

Corelare
cu
amendamentele
acceptate în cadrul
comisiei.

14

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text
adoptat de Senat
20

3

204

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Fizioterapeut,
fiziokinetoterapeut,
kinetoterapeut,
profesor CFM;

S

8600

3,44

Fizioterapeut,
fiziokinetoterapeut,
kinetoterapeut,
profesor CFM;
debutant

S

4750

1,90

Motivare

12.

27

Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,
radiologie, radioterapie şi
radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, tehnician
de farmacie, asistent de
fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgenţe medicochirurgicale, asistent medicosocial, tehnician dentar
specializat, asistent de
profilaxie stomatologică,
asistent igienist pentru
SSD
cabinet stomatologic, asistent
pentru stomatologie, asistent
medical generalist, tehnician
de radiologie şi imagistică,
tehnician de audiologie şi
protezare auditivă, tehnician
de protezare oculară, asistent
medical de geriatrie,
gerontologie şi asistenţă
socială pentru vârstnici,
asistent medical de igienă şi
sănătate publică,
fiziokinetoterapeut,
cosmetician medical, asistent
medical nutriţionist şi

7. La anexa nr.II Capitolul I, Se elimină.
subcapitolul 2, punctul 1, litera a),
subpunctul a.3, nr.crt.27, 28 şi 29 Autori: membrii comisiei
se modifică şi vor avea următorul
cuprins:

4361

1,74

27

Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,
radiologie, radioterapie şi
radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, tehnician
de farmacie, asistent de
fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgenţe medicochirurgicale, asistent medico- SSD
social, tehnician dentar
specializat, asistent de
profilaxie stomatologică,
asistent igienist pentru
cabinet stomatologic, asistent
pentru stomatologie, asistent
medical generalist, tehnician
de radiologie şi imagistică,
tehnician de audiologie şi
protezare auditivă, tehnician
de protezare oculară, asistent

4361

Corelare
cu
amendamentele
acceptate în cadrul
comisiei.

1,74

15

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text
adoptat de Senat

dietetician, tehnician dentar
specialist, asistent dentar;
principal

28

29

Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,
radiologie, radioterapie şi
radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, tehnician
de farmacie, asistent de
fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgenţe medicochirurgicale, asistent medicosocial, tehnician dentar
specializat, asistent de
profilaxie stomatologică,
asistent igienist pentru
cabinet stomatologic, asistent
SSD
pentru stomatologie, asistent
medical generalist, tehnician
de radiologie şi imagistică,
tehnician de audiologie şi
protezare auditivă, tehnician
de protezare oculară, asistent
medical de geriatrie,
gerontologie şi asistenţă
socială pentru vârstnici,
asistent medical de igienă şi
sănătate publică,
fiziokinetoterapeut,
cosmetician medical, asistent
medical nutriţionist şi
dietetician, tehnician dentar
specialist, asistent dentar
Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,
radiologie, radioterapie şi
SSD
radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, tehnician

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

medical de geriatrie,
gerontologie şi asistenţă
socială pentru vârstnici,
asistent medical de igienă şi
sănătate publică, cosmetician
medical, asistent medical
nutriţionist şi dietetician,
tehnician dentar specialist,
asistent dentar; principal

4161

1,66

28

4108

Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,
radiologie, radioterapie şi
radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, tehnician
de farmacie, asistent de
fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgenţe medicochirurgicale, asistent medicosocial, tehnician dentar
specializat, asistent de
profilaxie stomatologică,
asistent igienist pentru
cabinet stomatologic, asistent SSD
pentru stomatologie, asistent
medical generalist, tehnician
de radiologie şi imagistică,
tehnician de audiologie şi
protezare auditivă, tehnician
de protezare oculară, asistent
medical de geriatrie,
gerontologie şi asistenţă
socială pentru vârstnici,
asistent medical de igienă şi
sănătate publică, cosmetician
medical, asistent medical
nutriţionist şi dietetician,
tehnician dentar specialist,
asistent dentar

4161

1,66

4108

1,64

1,64
29

Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,

SSD

16

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
de farmacie, asistent de
fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgenţe medicochirurgicale, asistent medicosocial, tehnician dentar
specializat, asistent de
profilaxie stomatologică,
asistent igienist pentru
cabinet stomatologic, asistent
pentru stomatologie, asistent
medical generalist, tehnician
de radiologie şi imagistică,
tehnician de audiologie şi
protezare auditivă, tehnician
de protezare oculară, asistent
medical de geriatrie,
gerontologie şi asistenţă
socială pentru vârstnici,
asistent medical de igienă şi
sănătate publică,
fiziokinetoterapeut,
cosmetician medical, asistent
medical nutriţionist şi
dietetician, tehnician dentar
specialist, asistent dentar;
debutant

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

radiologie, radioterapie şi
radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, tehnician
de farmacie, asistent de
fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgenţe medicochirurgicale, asistent medicosocial, tehnician dentar
specializat, asistent de
profilaxie stomatologică,
asistent igienist pentru
cabinet stomatologic, asistent
pentru stomatologie, asistent
medical generalist, tehnician
de radiologie şi imagistică,
tehnician de audiologie şi
protezare auditivă, tehnician
de protezare oculară, asistent
medical de geriatrie,
gerontologie şi asistenţă
socială pentru vârstnici,
asistent medical de igienă şi
sănătate publică, cosmetician
medical, asistent medical
nutriţionist şi dietetician,
tehnician dentar specialist,
asistent dentar; debutant

17

Nr.
crt.
13.

Text
act normativ de bază

Text
adoptat de Senat

__

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

8. La anexa nr.II Capitolul I, Se elimină.
subcapitolul 2, punctul 1, litera a),
subpunctul a.3, se completează Autori: membrii comisiei
nr.crt. 291, 292 şi 293 şi vor avea
următorul cuprins:
291

Fizioterapeut,
fiziokinetoterapeut,
profesor CFM; principal

SSD

8600

3,55

292

Fizioterapeut,
fiziokinetoterapeut,
profesor CFM;

SSD

8375

3,35

293

Fizioterapeut,
fiziokinetoterapeut,
profesor CFM; debutant

SSD

3610

1,44

Corelare
cu
amendamentele
acceptate în cadrul
comisiei.

14.
10

Fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical; principal

S

4578

1,83

11

Fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical; specialist

S

4200

1,68

12

Fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical

S

4087

1,63

13

Fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical; debutant

S

3950

1,58

9. La anexa nr.II Capitolul I,
subcapitolul 2, punctul 1, litera a),
subpunctul a.4, nr.crt.10, 11, 12 şi
13 se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
10

Bioinginer medical; principal

S

4578

1,83

11

Bioinginer medical; specialist

S

4200

1,68

12

Bioinginer medical

S

4087

1,63

13

Bioinginer medical; debutant

S

3950

1,58

6. La anexa nr.II, capitolul I,
punctul 2, litera a), subpunctul
a.4., nr.crt.10-13 se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
10

Fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical; principal

S

5677

2,27

11

Fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical; specialist

S

5124

2,05

12

Fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical

S

4904

1,96

13

Fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical; debutant

S

4543

1,82

Corelare
cu
amendamentele
acceptate în cadrul
comisiei.

Autori: membrii comisiei

18

Nr.
crt.
15.

Text
act normativ de bază
__

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

10. La anexa nr.II Capitolul I, Se elimină.
subcapitolul 2, punctul 1, litera a),
subpunctul a.4 se completează Autori: membrii comisiei
nr.crt.131, 132, 133 şi 134 care vor
avea următorul cuprins:
Fizioterapeut,
fiziokinetoterapeut,
kinetoterapeut, profesor
CFM; principal

S

9025

3,61

Fizioterapeut,
fiziokinetoterapeut,
kinetoterapeut, profesor
CFM; specialist

S

8375

3,35

133

Fizioterapeut,
fiziokinetoterapeut,
kinetoterapeut, profesor
CFM;

S

7975

3,19

134

Fizioterapeut,
fiziokinetoterapeut,
kinetoterapeut, profesor
CFM; debutant

S

4750

1,90

131

13

2

Motivare
Corelare
cu
amendamentele
acceptate în cadrul
comisiei.

19

Nr.
crt.
16.

Text
act normativ de bază

20

21

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

11. La anexa nr.II Capitolul I, Se elimină.
subcapitolul 2, punctul 1, litera a),
subpunctul a.4 nr.crt.20, 21 şi 22 Autori: membrii comisiei
se modifică şi vor avea următorul
cuprins:

Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,
radiologie, radioterapie şi
radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, tehnician
de farmacie, asistent de
fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgenţe medicochirurgicale, asistent medicosocial, tehnician dentar
specializat, asistent de
profilaxie stomatologică,
asistent igienist pentru
cabinet stomatologic, asistent
SSD
pentru stomatologic, asistent
medical generalist, tehnician
de radiologie şi imagistică,
tehnician de audiologie şi
protezare auditivă, tehnician
de protezare oculară, asistent
medical de geriatrie,
gerontologie şi asistenţă
socială pentru vârstnici,
asistent medical de igienă şi
sănătate publică,
fiziokinetoterapeut,
cosmetician medical, asistent
medical nutriţionist şi
dietetician, tehnician dentar
specialist, asistent dentar;
principal

3950

Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,
radiologie, radioterapie şi
radiodiagnostic, cosmetician
SSD
medical specialist, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, tehnician
de farmacie, asistent de
fiziokinetoterapie, asistent

3900

20

Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,
radiologie, radioterapie şi
radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, tehnician
de farmacie, asistent de
fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgenţe medicochirurgicale, asistent medicosocial, tehnician dentar
specializat, asistent de
profilaxie stomatologică,
asistent igienist pentru
SSD
cabinet stomatologic, asistent
pentru stomatologic, asistent
medical generalist, tehnician
de radiologie şi imagistică,
tehnician de audiologie şi
protezare auditivă, tehnician
de protezare oculară, asistent
medical de geriatrie,
gerontologie şi asistenţă
socială pentru vârstnici,
asistent medical de igienă şi
sănătate publică, cosmetician
medical, asistent medical
nutriţionist şi dietetician,
tehnician dentar specialist,
asistent dentar; principal

3950

1,58

21

Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,

390

1,56

1,58

1,56

SSD

Motivare
Corelare
cu
amendamentele
acceptate în cadrul
comisiei.

20

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text
adoptat de Senat

medical de urgenţe medicochirurgicale, asistent medicosocial, tehnician dentar
specializat, asistent de
profilaxie stomatologică,
asistent igienist pentru
cabinet stomatologic, asistent
pentru stomatologie, asistent
medical generalist, tehnician
de radiologie şi imagistică,
tehnician de audiologie şi
protezare auditivă, tehnician
de protezare oculară, asistent
medical de geriatrie,
gerontologie şi asistenţă
socială pentru vârstnici,
asistent medical de igienă şi
sănătate publică,
fiziokinetoterapeut,
cosmetician medical, asistent
medical nutriţionist şi
dietetician, tehnician dentar
specialist, asistent dentar

22

Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,
radiologie, radioterapie şi
radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, tehnician
de farmacie, asistent de
fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgenţe medicoSSD
chirurgicale, asistent medicosocial, tehnician dentar
specializat, asistent de
profilaxie stomatologică,
asistent igienist pentru
cabinet stomatologic, asistent
pentru stomatologie, asistent
medical generalist, tehnician
de radiologie şi imagistică,
tehnician de audiologie şi
protezare auditivă, tehnician

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

radiologie, radioterapie şi
radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, tehnician
de farmacie, asistent de
fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgenţe medicochirurgicale, asistent medicosocial, tehnician dentar
specializat, asistent de
profilaxie stomatologică,
asistent igienist pentru
cabinet stomatologic, asistent
pentru stomatologie, asistent
medical generalist, tehnician
de radiologie şi imagistică,
tehnician de audiologie şi
protezare auditivă, tehnician
de protezare oculară, asistent
medical de geriatrie,
gerontologie şi asistenţă
socială pentru vârstnici,
asistent medical de igienă şi
sănătate publică, cosmetician
medical, asistent medical
nutriţionist şi dietetician,
tehnician dentar specialist,
asistent dentar

3850

1,54

22

Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,
radiologie, radioterapie şi
radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, tehnician SSD
de farmacie, asistent de
fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgenţe medicochirurgicale, asistent medicosocial, tehnician dentar
specializat, asistent de
profilaxie stomatologică,

3850

1,54

21

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
de protezare oculară, asistent
medical de geriatrie,
gerontologie şi asistenţă
socială pentru vârstnici,
asistent medical de igienă şi
sănătate publică,
fiziokinetoterapeut,
cosmetician medical, asistent
medical nutriţionist şi
dietetician, tehnician dentar
specialist, asistent dentar;
debutant

17.
__

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

asistent igienist pentru
cabinet stomatologic, asistent
pentru stomatologie, asistent
medical generalist, tehnician
de radiologie şi imagistică,
tehnician de audiologie şi
protezare auditivă, tehnician
de protezare oculară, asistent
medical de geriatrie,
gerontologie şi asistenţă
socială pentru vârstnici,
asistent medical de igienă şi
sănătate publică, cosmetician
medical, asistent medical
nutriţionist şi dietetician,
tehnician dentar specialist,
asistent dentar; debutant

12. La anexa nr.II Capitolul I, Se elimină.
subcapitolul 2, punctul 1, litera a),
subpunctul a.4 se completează Autori: membrii comisiei
nr.crt.221, 222 şi 223 şi vor avea
următorul cuprins:
Fizioterapeut,
221 fiziokinetoterapeut,
profesor CFM; principal

SSD

7925

3,17

Fizioterapeut,
222 fiziokinetoterapeut,
profesor CFM;

SSD

7100

2,84

Fizioterapeut,
223 fiziokinetoterapeut,
profesor CFM; debutant

SSD

4130

1,65

Corelare
cu
amendamentele
acceptate în cadrul
comisiei.

22

Nr.
crt.
18.

Text
act normativ de bază

5

Logoped, sociolog, profesor
CFM, kinetoterapeut, asistent
social; principal

S

4733

1,89

6

Logoped, sociolog, profesor
CFM, kinetoterapeut, asistent
social

S

4259

1,70

7

Logoped, sociolog, profesor
CFM, kinetoterapeut, asistent
social; debutant

S

3950

1,58

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

13. La anexa nr.II Capitolul I,
subcapitolul 2, punctul 1, litera b),
subpunctul b.1, se abrogă parţial
nr.crt.5, 6 şi 7, prin eliminarea
„profesor CFM” şi "kinetoterapeut”,
categoria care va fi salarizată prin
încadrarea în anexă nr.II Capitolul
I, subcapitolul 2, punctul 1, litera
a), subpunctul a.1. nr.crt.251, 252
şi 253:

7. La anexa nr.II, capitolul I,
punctul 2, litera b), subpunctul
b.1., nr.crt.5-7 se modifică şi vor
avea următorul cuprins:

Corelare
cu
amendamentele
acceptate în cadrul
comisiei.

5

Logoped, sociolog, asistent
social; principal

S

4733

1.89

6

Logoped, sociolog, asistent
social

S

4259

1,70

7

Logoped, sociolog, asistent
social; debutant

S

3950

1,58

5

Logoped, sociolog, profesor
CFM, kinetoterapeut, asistent
social; principal

S

5869

2,35

6

Logoped, sociolog, profesor
CFM, kinetoterapeut, asistent
social

S

5196

2,08

7

Logoped, sociolog, profesor
CFM, kinetoterapeut, asistent
social; debutant

S

4543

1,82

Autori: membrii comisiei

23

Nr.
crt.
19.

Text
act normativ de bază

Text
adoptat de Senat

8

Profesor CFM, biolog,
chimist, asistent social;
principal*5)

SSD

4302

1,72

9

Profesor CFM, biolog,
chimist, asistent social*5)

SSD

3950

1,58

10

Profesor CFM, biolog,
chimist, asistent social;
debutant*5)

SSD

3850

1,54

Text propus de Comisie
(autor amendament)

14. La anexa nr.II Capitolul I,
Se elimină.
subcapitolul 2, punctul 1, litera b),
subpunctul b.1, se abrogă parţial
Autori: membrii comisiei
nr.crt.8, 9 şi 10, prin eliminarea
„profesor CFM”, categoria care va
fi salarizată prin încadrarea în
anexă
nr.II
Capitolul
I,
subcapitolul 2, punctul 1, litera
a), subpunctul a.1. nr.crt.341, 342
şi 343:
8

biolog, chimist, asistent
social; principal*5)

SSD

4302

1,72

9

biolog, chimist, asistent
social*5)

SSD

3950

1,58

10

biolog, chimist, asistent
social; debutant*5)

SSD

3850

1,54

Motivare
Corelare
cu
amendamentele
acceptate în cadrul
comisiei.

24

Nr.
crt.
20.

Text
act normativ de bază

1

Logoped, sociolog,
profesor CFM,
kinetoterapeut, asistent
social; principal

S

5050

2,02

2

Logoped, sociolog,
profesor CFM,
kinetoterapeut, asistent
social

S

4545

1,82

3

Logoped, sociolog,
profesor CFM,
kinetoterapeut, asistent
social; debutant

S

4215

1,69

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

15. La anexa nr.II Capitolul I,
subcapitolul 2, punctul 1, litera b),
subpunctul b3, se abrogă parţial
nr.crt.1, 2 şi 3, prin eliminarea
„profesor CFM” şi ”kinetoterapeut”,
categoria care va fi salarizată prin
încadrarea în anexă nr.II Capitolul
I, subcapitolul 2, punctul 1, litera
a), subpunctul a.3. nr.crt.201, 202
şi 203:

8. La anexa nr.II, capitolul I,
punctul 2, litera b), subpunctul
b.3., nr.crt.1-3 se modifică şi vor
avea următorul cuprins:

Corelare
cu
amendamentele
acceptate în cadrul
comisiei.

Logoped, sociolog, asistent
social; principal

S

2

Logoped, sociolog, asistent
social

S

4545

1,82

3

Logoped, sociolog, asistent
social; debutant

S

4215

1,69

1

5050

1

Logoped, sociolog,
profesor CFM,
kinetoterapeut, asistent
social; principal

S

6262

2,50

2

Logoped, sociolog,
profesor CFM,
kinetoterapeut, asistent
social

S

5545

2,22

3

Logoped, sociolog,
profesor CFM,
kinetoterapeut, asistent
social; debutant

S

4847

1,94

2,02

Autori: membrii comisiei

21.
4

Profesor CFM, biolog,
chimist, asistent social;
principal*5)

SSD

4591

1,84

5

Profesor CFM, biolog,
chimist, asistent
social*5)

SSD

4215

1,69

6

Profesor CFM, biolog,
chimist, asistent social;
debutant*5)

SSD

4108

1,64

16. La anexa nr.II Capitolul I, Se elimină.
subcapitolul 2, punctul 1, litera b),
subpunctul b3, se abrogă parţial Autori: membrii comisiei
nr.crt.4, 5 şi 6, prin eliminarea
„profesor CFM”, categoria care va
fi salarizată prin încadrarea în
anexă
nr.II
Capitolul
I,
subcapitolul 2, punctul 1, litera a),
subpunctul a.3. nr.crt.291, 292 şi
293:

Corelare
cu
amendamentele
acceptate în cadrul
comisiei.

25

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text
adoptat de Senat
4

biolog, chimist, asistent
social; principal*5)

SSD

4591

1,84

5

biolog, chimist, asistent
social*5)

SSD

4215

1,69

6

biolog, chimist, asistent
social; debutant*5)

SSD

4108

1,64

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

9. La anexa nr.II, capitolul I,
punctul 2, litera b), subpunctul
b.4., nr.crt.5-7 se modifică şi vor
avea următorul cuprins:

Corelare
cu
amendamentele
acceptate în cadrul
comisiei.

22.
5

Logoped, sociolog,
profesor CFM,
kinetoterapeut, asistent
social; principal

S

4508

1,80

6

Logoped, sociolog,
profesor CFM,
kinetoterapeut, asistent
social

S

4087

1,63

7

Logoped, sociolog,
profesor CFM,
kinetoterapeut, asistent
social; debutant

S

3950

1,58

17. La anexa nr.II Capitolul I,
subcapitolul 2, punctul 1, litera
b), subpunctul b4, se abrogă
parţial nr.crt.5, 6 şi 7, prin
eliminarea „profesor CFM” şi
”kinetoteraput”, categoria care va
fi salarizată prin încadrarea în
anexă
nr.II
Capitolul
I,
subcapitolul 2, punctul 1, litera
a), subpunctul a.4. nr.crt.131,132
si 133:
5

Logoped, sociolog,
asistent social; principal

S

4508

1,80

6

Logoped, sociolog,
asistent social

S

4087

1,63

7

Logoped, sociolog,
asistent social; debutant

S

3950

1,58

5

Logoped, sociolog,
profesor CFM,
kinetoterapeut, asistent
social; principal

S

5590

2,24

6

Logoped, sociolog,
profesor CFM,
kinetoterapeut, asistent
social

S

4986

1,99

7

Logoped, sociolog,
profesor CFM,
kinetoterapeut, asistent
social; debutant

S

4543

1,82

Autori: membrii comisiei
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Nr.
crt.
23.

Text
act normativ de bază

Text
adoptat de Senat

8

Profesor CFM, biolog,
chimist, asistent social;
principal*5)

SSD

4087

1,63

9

Profesor CFM, biolog,
chimist, asistent
social*5)

SSD

3900

1,56

10

Profesor CFM, biolog,
chimist, asistent social;
debutant*5)

SSD

3850

1,54

24.

9

10

Logoped, profesor CFM,
interpret în limbajul
mimico-gestual şi al
limbajului specific
persoanelor cu
surdocecitate,
kinetoterapeut,
psihopedagog, terapeut
ocupaţional; principal
Logoped, profesor CFM,
interpret în limbajul
mimico-gestual şi al
limbajului specific
persoanelor cu
surdocecitate,
kinetoterapeut,
psihopedagog, terapeut

S

S

4508

4087

1,80

Text propus de Comisie
(autor amendament)

18. La anexa nr.II Capitolul I,
subcapitolul 2, punctul 1, litera
b), subpunctul b4, se abrogă
parţial nr.crt.8, 9 şi 10, prin
eliminarea
„profesor
CFM”,
categoria care va fi salarizată prin
încadrarea
în
anexă
nr.II
Capitolul I, subcapitolul 2, punctul
1, litera a), subpunctul a.4.
nr.crt.221, 222 si 223:
8

biolog, chimist, asistent
social; principal*5)

SSD

4087

1,63

9

biolog, chimist, asistent
social*5)

SSD

3900

1,56

10

biolog, chimist, asistent
social; debutant*5)

SSD

3850

1,54

19. La anexa nr.II Capitolul I,
subcapitolul 3, subpunctul 3.2,
nr.crt.9, 10 şi 11 se modifică şi
vor avea următorul cuprins:

9

Logoped, interpret în
limbajul mimico-gestual
şi al limbajului specific
persoanelor cu
surdocecitate,
psihopedagog, terapeut
ocupaţional; principal

S

4508

1,80

10

Logoped, interpret în
limbajul mimico-gestual
şi al limbajului specific
persoanelor cu

S

4087

1,63

1,63

Se elimină.
Autori: membrii comisiei

Se elimină.
Autori: membrii comisiei

Motivare
Corelare
cu
amendamentele
acceptate în cadrul
comisiei.

Majorarea
coeficienţilor pentru
funcţiile
de
execuţie
din
instituţiile
şi
unităţile
de
asistenţă
socială/servicii
sociale nu poate fi
susţinută, cu atât
mai mult cu cât
aceste
majorări

27

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text
adoptat de Senat

ocupaţional

11

Logoped, profesor CFM,
interpret în limbajul
mimico gestual şi al
limbajului specific
persoanelor cu
surdocecitate,
kinetoterapeut,
psihopedagog, terapeut
ocupaţional; debutant

Text propus de Comisie
(autor amendament)

salariale ar duce la
depăşirea nivelului
salarial
stabilit
pentru funcţiile de
conducere
ale
acestor instituţii.

surdocecitate,
psihopedagog, terapeut
ocupaţional

S

3950

1,58
11

25.
12

Fiziokinetoterapeut;
principal

S

4578

1,83

13

Fiziokinetoterapeut;
specialist

S

4200

1,68

14

Fiziokinetoterapeut

S

4087

1,63

15

Fiziokinetoterapeut;
debutant

S

3950

1,58

Logoped, interpret în
limbajul mimico gestual
şi al limbajului specific
persoanelor cu
surdocecitate,
psihopedagog, terapeut
ocupaţional; debutant

S

3950

1,58

20. La anexa nr.II Capitolul I,
subcapitolul 3, subpunctul 3.2,
nr.crt.12, 13, 14 şi 15 se modifică
şi vor avea următorul cuprins:

12

Fizioterapeut,
fiziokinetoterapeut,
kinetoterapeut, profesor
CFM; principal

S

9025

3,61

13

Fizioterapeut,
fiziokinetoterapeut,
kinetoterapeut, profesor
CFM; specialist

S

8375

3,35

14

Fizioterapeut,
fiziokinetoterapeut,
kinetoterapeut, profesor
CFM;

S

8175

3,27

15

Fizioterapeut,
fiziokinetoterapeut,
kinetoterapeut, profesor
CFM; debutant

S

4750

1,90

Motivare

Se elimină.
Autori: membrii comisiei

Majorarea
coeficienţilor pentru
funcţiile
de
execuţie
din
instituţiile
şi
unităţile
de
asistenţă
socială/servicii
sociale nu poate fi
susţinută, cu atât
mai mult cu cât
aceste
majorări
salariale ar duce la
depăşirea nivelului
salarial
stabilit
pentru funcţiile de
conducere
ale
acestor instituţii.
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Nr.
crt.
26.

Text
act normativ de bază

Text
adoptat de Senat

22

Educator, profesor CFM,
educator puericultor,
asistent medical;
principal*1)

SSD

3950

1,58

23

Educator, profesor CFM,
educator puericultor,
asistent medical*1)

SSD

3900

1,56

24

Educator, profesor CFM,
educator puericultor,
asistent medical;
debutant*1)

SSD

3850

Text propus de Comisie
(autor amendament)

21. La anexa nr.II Capitolul I, Se elimină.
subcapitolul 3, subpunctul 3.2,
nr.crt.22, 23 şi 24 se modifică şi Autori: membrii comisiei
vor avea următorul cuprins:
22

Educator, educator
puericultor, asistent
medical; principal*1)

SSD

3950

1,58

23

Educator, educator
puericultor, asistent
medical*1)

SSD

3900

1,56

24

Educator, educator
puericultor, asistent
medical; debutant*1)

SSD

3850

1,54

1,54

Motivare
Majorarea
coeficienţilor pentru
funcţiile
de
execuţie
din
instituţiile
şi
unităţile
de
asistenţă
socială/servicii
sociale nu poate fi
susţinută, cu atât
mai mult cu cât
aceste
majorări
salariale ar duce la
depăşirea nivelului
salarial
stabilit
pentru funcţiile de
conducere
ale
acestor instituţii.

29

Nr.
crt.
27.

Text
act normativ de bază
__

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

22. La anexa nr.II Capitolul I,
subcapitolul 3, subpunctul 3.2, se
introduc nr.crt.241, 242 şi 243
care vor avea următorul cuprins:
Fizioterapeut,
241 fiziokinetoterapeut,
profesor CFM; principal

SSD

7925

3,17

Fizioterapeut,
242 fiziokinetoterapeut,
profesor CFM

SSD

7100

2,84

Fizioterapeut,
243 fiziokinetoterapeut,
profesor CFM; debutant

SSD

4130

1,65

Se elimină.
Autori: membrii comisiei

Motivare
Majorarea
coeficienţilor pentru
funcţiile
de
execuţie
din
instituţiile
şi
unităţile
de
asistenţă
socială/servicii
sociale nu poate fi
susţinută, cu atât
mai mult cu cât
aceste
majorări
salariale ar duce la
depăşirea nivelului
salarial
stabilit
pentru funcţiile de
conducere
ale
acestor instituţii.

28.
__

__

Art.II. - Prezenta lege intră în Prevedere
vigoare la data de 1 iulie 2020, cu necesară.
excepţia art.I pct.2, care intră în
vigoare la 3 zile de la publicare.
Autori: membrii comisiei
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