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Vă înaintăm,  alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 
pentru completarea Anexei nr.1 la Legea nr.250 din 17 decembrie 2016 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, trimisă cu adresa nr. PLx.593/2017, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Marius – Constantin BUDĂI 

  
 

PREŞEDINTE, 
 

Adrian SOLOMON  
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RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative pentru completarea Anexei nr.1 la  
Legea nr.250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei  

de urgenţă a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor  
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea  

şi completarea unor acte normative 
 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate 
spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr.1 la 
Legea nr.250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 
anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă  în ședința din 13 decembrie 2017. 

La dezbaterea propunerii legislative s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social precum şi 
punctul de vedere negativ al Guvernului. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
completarea anexei nr.1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015, respectiv 
poziţia nr.9 din tabelul al treilea, cuprinzând alte funcţii de conducere din unităţile 
sanitare, cu funcţia de coordonator, pe lângă funcţiile de şef secţie şi şef laborator. 



În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci şi  Comisia pentru muncă şi protecţie socială  şi-au desfăşurat 
lucrările în şedinţe separate. 

 
Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut propunerea 

legislativă în şedinţa din 6 februarie 2018, iar cei ai Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci în şedinţa din ziua de 27 februarie 2018.   

La lucrările Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi-au înregistrat 
prezenţa 21 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei,  iar la lucrările Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi din totalul de 25 
de membri. 

La dezbaterile Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au participat, în 
conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat 
cu modificările şi completările ulterioare domnul Adrian Marius Rîndunică – Secretar 
de Stat, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi domnul Eduard Corjescu – director, 
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 

La dezbaterile Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au participat, în 
calitate de invitați, reprezentanți ai  Ministerului Finanțelor Publice. 

În urma examinării propunerii legislative pentru completarea Anexei nr.1 
la Legea nr.250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 
anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a opiniilor exprimate, 
deputații celor două Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, respingerea 
acesteia întrucât a rămas fără obiect, ca urmare a abrogării prevederilor referitoare la 
salarizare, inclusiv Anexa nr.1, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 
prin Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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Marius – Constantin BUDĂI 
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