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R A P O R T 

asupra propunerii legislative  pentru modificarea Art. II lit. e) din 

Legea nr. 274/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea 

nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, 

precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa  
nr. Plx 442/2018 din 3 septembrie 2018, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură obişnuită, a propunerii legislative  pentru modificarea Art. II lit. 

e) din Legea nr. 274/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind 

unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.II lit.e) din Legea nr.274/2017, în sensul precizării exprese că 
beneficiază de majorarea de 30% a cuantumului brut al salariilor de bază, 
începând cu drepturile salariale aferente lunii decembrie 2017, personalul 
instituţiilor publice de spectacole sau concerte aflate în subordinea 
consiliilor locale sau judeţene, care nu a beneficiat de majorările salariale 
potrivit art.1 alin.(4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.2/2017. 
 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 5 iulie 
2018. 

Bucureşti, 25 septembrie 2018 
Nr. 4c-9/668 
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La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.283/03.04.2018) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.1233/20.03.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/399/13.09.2018) 
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.713/19.04.2018). 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 19 septembrie 

2018 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
din partea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale: 

- d-l Nicea Mergeani – Secretar de Stat 
- d-na Ioana Popescu – consilier. 
 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi, din 

totalul de 22 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (un vot 

împotrivă). 
 
Propunerea legislativă 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, republicată, şi ale art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative întrucât a rămas fără obiect.  

Prin Legea nr.79/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a 
fost introdusă o normă de interpretare a unei sintagme din cuprinsul 
prevederilor art.II lit.e) din Legea nr. 274/2017, astfel încât tot personalul 
din cadrul instituţiilor publice de spectacole sau concerte să beneficieze de 
majorarea salarială prevăzută în Legea nr.274/2017.  

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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