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AVIZ
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2002
În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor şi
Comisia pentru muncă, protecţie socială şi problemele şomajului a Senatului, au fost sesizate, spre
dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2002, trimis comisiilor cu adresele
nr. 563 din 15 octombrie 2001, respectiv L424/ 2001.
Potrivit prevederilor art.15 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi
Senatului, membrii comisiilor reunite au examinat proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa
din 24 octombrie 2001.
În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege
cu următorul amendament:
Nr.
crt.
1

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie

Articolul
(textul iniţial)
__

La articolul 12, după alineatul (2) se introduce
alineatul (21) cu următorul cuprins:
“(21) Valoarea de referinţă sectorială, care se
utilizează în vederea determinării indemnizaţiilor
şi a salariilor de bază, după caz, pentru
personalul salarizat potrivit anexelor II/1, II/2 şi
III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de
stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi
a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă
funcţii de demnitate publică, cu modificările
ulterioare, precum şi pentru personalul ce ocupă
funcţii asimilate celor de demnitate publică şi a
celui salarizat după legi speciale, rămâne la
nivelul anului 2001.”

Motivarea
Întrucât
este
necesară
menţinerea
expresă
în
corpul legii a valorii de
referinţă sectorială pe care
iniţiatorul a avut-o în vedere
la
stabilirea
bugetelor
principalilor ordonatori de
credite
la
articolul
“cheltuieli cu salariile”
pentru a exista temeiul legal
de salarizare a personalului
precizat în alineatul nou
introdus, până la intrarea în
vigoare a noii legi de
salarizare a bugetarilor.
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