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AVIZ 

 

asupra proiectului de Lege 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 conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de 

urgenţă, cu proiectul de Lege 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. 

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

art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră 

decizională. 

Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut inițiativa 

legislativă menţionată mai sus  în şedinţa din  27 noiembrie 2018. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive şi avizul Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, întocmirea unui aviz favorabil cu următoarele amendamente: 

Anexa nr. II, Capitolul I, Punctul 2 Litera b) nr. 1 – 4 ale tabelului de la lit.  

b.1 Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele  

paraclinice medico – sanitare, se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

Nr. 

crt. 
Funcția 

Nivelul 

studiilor 

Salariul de 

bază 

Lei  

Gradația O 

Coeficient Motivare 

1. Biolog, biochimist, 

chimist MEDICAL 
S 7925 3,17 

1.Introducerea termenului 

„MEDICAL”. În COR 



Nr. 

crt. 
Funcția 

Nivelul 

studiilor 

Salariul de 

bază 

Lei  

Gradația O 

Coeficient Motivare 

principal; fizician 

principal, expert în 

fizică medicală 

există la domeniul 
„Sănătate” funcțiile de 
Biolog, biochimist, chimist 

MEDICAL. 

2.Introducerea coeficientului 

de ierarhizare/salarizare 

3,17 pentru funcţia de 

biolog/biochimist/chimist 

MEDICAL. 

2 Biolog, biochimist, 

chimist  

MEDICAL  

specialist; fizician 

specialist, fizician 

medical 

S 7100 2,84 

3 Biolog, biochimist, 

chimist, fizician 
S 6400 2,56 

 

4 Biolog, biochimist, 

chimist, fizician; 

fizician medical; 

debutant 

S 5750 2,30 
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