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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
(PLx. 233/2020) 

 
 
 

 În baza prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
adresa nr. PLx. 233 din 29 aprilie 2020, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
primit, spre avizare, proiectul de Lege pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

Proiectul de lege a fost dezbătut în Comisie în ședințele din 05, 19, 25 mai și 02 iunie 
2020. 

Comisia, cu 12 voturi pentru și 8 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil cu 
amendamentele admise din Anexa asupra proiectului de lege menționat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 
 

 

 

                  PREŞEDINTE                     SECRETAR 
     Prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai CÎMPEANU                Viorel STAN 
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           Anexa 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendamente) 

Motivare 

1. Art. IV – Începând cu drepturile 
salariale aferente lunii intrării în 
vigoare a legii și publicării acesteia 
în Monitorul Oficial, cuantumul brut 
al salariilor de bază de care 
beneficiază personalul din Ministerul 
Tineretului și Sportului, din unitățile 
din subordinea acestuia și din 
federațiile sportive, se majorează cu 
10% cu respectarea prevederilor art. 
38 alin. (6) din Legea nr. 153/2017, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Excepție de la acest alineat face 
parte personalul încadrat pe funcții de 
specialitate din federațiile sportive și 
din unitățile sportive din subordinea 
Ministerului Tineretului și Sportului.  

 Art. I - (1) Cuantumul brut al 
salariilor de bază de care 
beneficiază personalul din 
Ministerul Tineretului și 
Sportului, din unitățile din 
subordinea acestuia și din 
federațiile sportive, se majorează 
cu 10% cu respectarea 
prevederilor art. 38 alin. (6) din 
Legea nr. 153/2017, cu 
modificările și completările 
ulterioare.  
(2) Prin excepție,  personalul 
încadrat pe funcții de specialitate 
din federațiile sportive și din 
unitățile sportive din subordinea 
Ministerului Tineretului și 
Sportului nu va beneficia de 
prevederile alin. (1). 

Autor: Comisia

Pentru 
corectitudinea și 
claritatea textului.  

2.   
 
 

--- 

Art. II - Prezenta lege intră în 
vigoare la data de 01 ianuarie 
2021. 

Autor: Domnul deputat Szabo 
Odon + Comisia 

Pentru evitarea unor 
probleme de 
neconstituționalitate 
în ceea ce privește 
reglementările 
bugetare. 

 


