
 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
   CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                       Bucureşti, 12 februarie 2008                    
şi problemele minorităţilor naţionale                            PL - x 785/2007/ 15.11. 2007 
     

         Domnului deputat 
   Gheorghe Barbu, 

Preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 
           
  

AVIZ 
asupra Propunerii legislative pentru  modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
României nr. 10/2007 din 31/01/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 80 din 
01/02/2000, privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar 
salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat 
potrivit anexelor II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în 
sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică 
 
     

      În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului,  culte  şi  problemele 
minorităţilor naţionale, cu adresa nr. PL-x 785 din 15 noiembrie 2007, spre dezbatere şi avizare, 
Propunerea legislativă pentru  modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului României nr. 
10/2007 din 31/01/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 80 din 01/02/2000, privind 
creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru 
personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor II şi III la 
Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a 
indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, 
 înregistrată cu nr.25/781/16 noiembrie 2007. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
În şedinţa din 12 februarie 2008, membrii comisiei au examinat Propunerea 

legislativă, în conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, şi în 
urma dezbaterilor, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să îi acorde un aviz negativ.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, Propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 

                                           PREŞEDINTE, 
 

                                                     Deputat 
                                                                                             Nicolae Păun 
Întocmit: Consilier  Marcela Monica STOICA 
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