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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Legii privind 

stabilirea coeficienților minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului la 

nivel naţional, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei Curții 

Constituționale nr.587 din 14 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.819 din 7 septembrie 2020, transmisă cu adresa nr.PL.x 525/2019 din   

24 martie 2021. 

 

 

 

 

 

 

               P R E Ş E D I N T E 

             Ringo DĂMUREANU 

P R E Ş E D I N T E 

       Oana-Silvia ŢOIU 
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RAPORT COMUN 

asupra Legii privind stabilirea coeficienților minimali de ierarhizare privind 

salarizarea personalului la nivel naţional 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.135 din Regulamentul Camerei 

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

constituționalitate şi Comisia pentru muncă și protecție socială au fost sesizate cu 

Legea privind stabilirea coeficienților minimali de ierarhizare privind 

salarizarea personalului la nivel naţional, aflată în procedură de reexaminare ca 

urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.587 din 14 iulie 2020, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.819 din 7 septembrie 2020, transmisă 

cu adresa PLx 525/2019/2021. 

Legea, adoptată de Parlament la data de 3 iunie 2020, are ca obiect de 

reglementare crearea cadrului legal pentru stabilirea unor coeficienţi minimali de 

ierarhizare salarială a personalului la nivel național, corespunzător nivelului de 

calificare, garantându-se astfel o formă de protecție minimă a venitului 

salariaţilor. 

Această Lege, adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 

prevederilor art.75 și ale art.76 alin (2) din Constituția României, republicată a 

fost transmisă spre promulgare Președintelui României la data de 9 iunie 2020. 
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Deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal și 

al Grupului Uniunea Salvați România au trimis în data de 10 iunie 2020 o 

sesizare de neconstituționalitate referitoare la prevederile Legii privind stabilirea 

coeficienților minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului la nivel 

naţional. 

 

Curtea Constituțională a pronunțat Decizia nr.587 din 14 iulie 2020, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.819 din 7 septembrie 

2020, prin care admite obiecția de neconstituționalitate formulată și constată că 

Legea privind stabilirea coeficienților minimali de ierarhizare privind 

salarizarea personalului la nivel naţional este neconstituțională în ansamblul 

său. 

În urma reexaminării, Legea a fost respinsă de către Senat, în calitate de 

primă Cameră sesizată, în şedinţa din 22 martie 2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată și ale 

art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

Decizională. 

 

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

Deputaților, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor două 

comisii au dezbătut Legea supusă reexaminării în ședințe separate. 

Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr.587/2020, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială a reexaminat Legea în şedinţa din data de 18 

mai 2021. 

La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 21 de deputaţi, din totalul de 21 de 

membri ai comisiei.  

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, domnul Cătălin Boboc, Secretar de Stat în Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale. 

În urma reexaminării Legii şi a documentelor conexe, membrii Comisiei 

pentru muncă și protecție socială au hotărât, cu unanimitate de voturi,  

transmiterea raportului preliminar, de respingere a Legii pentru stabilirea 

coeficienţilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului la nivel 

naţional. 

 

Membrii Comisiei pentru constituționalitate au examinat Legea, 

Decizia Curții  Constituționale nr. 587/2020 și documentele anexate, în ședința 

din data de 30 iunie 2021.  
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Din numărul total de 13 membri ai Comisiei pentru constituționalitate au 

participat la şedinţă 8 deputaţi. 

În această ședință, membrii Comisiei pentru constituționalitate au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, respingerea Legii privind stabilirea coeficienților 

minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului la nivel naţional.  

Membrii celor două comisii propun plenului Camerei Deputaților 

respingerea Legii privind stabilirea coeficienților minimali de ierarhizare 

privind salarizarea personalului la nivel naţional.  

În raport cu obiectul și conținutul său, actul normativ face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E 

Ringo DĂMUREANU 

P R E Ş E D I N T E 

Oana-Silvia ŢOIU 

 

 
 

 

 

 

 

 

S E C R E T A R 

Laurenţiu-Nicolae CAZAN 

 

 

 

 

 

 

S E C R E T A R 

Eugen NEAŢĂ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilieri parlamentari,        Șef birou, 

Roxana David         Lidia Vlădescu                                  

Silvia Olaru                                       Consilier parlamentar, 

                                                                                                                                                                                                                                                                  Adriana Breazu 

  


