PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

Nr.27/037/24 februarie 2003

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda
în anul 2003, 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 persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată
pentru dezbatere pe fond cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.191/2002 privind creşterile salariale ce se vor
acorda în anul 2003, 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 persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, trimis comisiei cu adresa
nr. 698 din 3 februarie 2003.
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social şi de la
următoarele comisii:
1. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci;
2. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
Comisia a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea proiectului de lege mai sus menţionat în procedură de urgenţă.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor constituţionale.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare creşterile salariale ce vor fi acordate în anul 2003 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,
precum şi persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică alese sau numite ori asimilate funcţiilor de demnitate publică salariate potrivit anexelor
II şi III la Legea nr.154/1998.
Comisia propune Plenului aprobarea proiectului de lege întrucât a fost necesară creşterea salarială pentru corelarea veniturilor cu indicele
mediu de creştere a preţurilor de consum în 2003 faţă de luna decembrie 2002.
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La dezbaterea acestui proiect de lege au participat ca invitaţi: d-l Dragoş Iliescu – Preşedintele Consiliului Legislativ, d-l Gheorghe Stambelu
– director în cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, d-l Ion Gibescu – şef serviciu şi d-na Cecilia Sebe – expert, din partea Ministerului
Muncii şi Solidarităţii Sociale, d-na Cornelia Găleşanu – din partea Ministerului Finanţelor Publice şi d-l Adrian Cojocaru – vicepreşedinte Cartel
Alfa.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 20 membri ai comisiei.
În urma dezbaterii proiectului de lege în şedinţa din data de 19 februarie 2003, Comisia propune adoptarea acestuia cu următoarele modificări:

I.

Amendamente admise

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.
0
1

Text iniţial
1
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr.191/2002 privind creşterile
salariale ce se vor acorda în anul 2003,
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 persoane care ocupă
funcţii de demnitate publică.

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)
2

Motivarea
propunerii amendamentelor
3

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
“Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.191/2002 din 12 decembrie 2002
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul
2003, 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 persoane care ocupă funcţii
de demnitate publică, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.951 din 24
decembrie 2002, cu următoarele modificări:”.

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă, ca urmare a
modificărilor propuse în prezentul
raport.
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Articolul 7, alineatul (2)
(2) Promovarea în condiţiile legii a persoanelor
încadrate pe funcţia de debutant, precum şi a
celor care au absolvit studii de nivel superior în
specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea, se
face prin transformarea postului pe care acestea
sunt încadrate într-un post de nivel superior.

2

3

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca punct 1, cu următorul cuprins:
“1. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul
cuprins:
“(2) Promovarea în condiţiile legii a persoanelor
încadrate pe funcţia de debutant, precum şi a celor
care au absolvit studii de nivel superior într-un
domeniu care să cuprindă activitatea respectivă, se Pentru o formulare mai acoperitoare.
face prin transformarea postului pe care acestea sunt
încadrate într-un post de nivel superior.”
Autor: deputat Smaranda Dobrescu

3

Art.14. – (1) Anexele nr.Ia, IIa, IIIa, IV/1aIV/11a, V/1a, V/2a, VI/1a şi VI/2a*) la prezenta
ordonanţă de urgenţă modifică şi înlocuiesc,
începând cu data de 1 ianuarie 2003 şi până la 30
septembrie 2003, anexele nr.I, II, III/3, IV/1IV/11, V/1, V/2, VI/1, VI/2 la Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.24/2000, aprobată prin
Legea nr.383/2001, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Anexele nr.VII/1a, VII/2a şi VIIIa*) la
prezenta ordonanţă de urgenţă modifică şi
înlocuiesc, începând cu data de 1 ianuarie 2003
şi până la 30 septembrie 2003, anexele nr.II/1,
II/2 şi III la Legea nr.154/1998, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3) Anexele nr.Ib, IIb, IIIb, IV/1b-IV/11b, V/1b,
V/2b, VI/1b şi VI/2b*) la prezenta ordonanţă de

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca punct 2, cu următorul cuprins:
S-a eliminat sintagma “modifică şi”
“2. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
“Art.14. – (1) Anexele nr.Ia, IIa, IIIa, IV/1a-IV/11a, pentru respectarea normelor de
V/1a, V/2a, VI/1a şi VI/2a*) la prezenta ordonanţă tehnică legislativă.
de urgenţă înlocuiesc, începând cu data de 1
ianuarie 2003 şi până la 30 septembrie 2003,
anexele nr.I, II, III/3, IV/1-IV/11, V/1, V/2, VI/1,
VI/2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.24/2000, aprobată prin Legea nr.383/2001, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Anexele nr.VII/1a, VII/2a şi VIIIa*) la prezenta
ordonanţă de urgenţă înlocuiesc, începând cu data
de 1 ianuarie 2003 şi până la 30 septembrie 2003,
anexele nr.II/1, II/2 şi III la Legea nr.154/1998, cu
modificările şi completările ulterioare.
(3) Anexele nr.Ib, IIb, IIIb, IV/1b-IV/11b, V/1b,
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urgenţă modifică şi înlocuiesc, începând cu data
de 1 octombrie 2003 şi până la 31 decembrie
2003, anexele nr.Ia, IIa, IIIa, IV/1a-IV/11a, V/1a,
V/2a, VI/1a, VI/2a din aceeaşi ordonanţă.
(4) Anexele nr.VII/1b, VII/2b şi VIIIb*) la
prezenta ordonanţă de urgenţă modifică şi
înlocuiesc, începând cu data de 1 octombrie 2003
şi până la 31 decembrie 2003, anexele nr.VII/1a,
VII/2a şi VIIIa.

V/2b, VI/1b şi VI/2b*) la prezenta ordonanţă de
urgenţă înlocuiesc, începând cu data de 1 octombrie
2003 şi până la 31 decembrie 2003, anexele nr.Ia,
IIa, IIIa, IV/1a-IV/11a, V/1a, V/2a, VI/1a, VI/2a din
aceeaşi ordonanţă.
(4) Anexele nr.VII/1b, VII/2b şi VIIIb*) la prezenta
ordonanţă de urgenţă înlocuiesc, începând cu data
de 1 octombrie 2003 şi până la 31 decembrie 2003, Pentru o corectă formulare.
anexele nr.VII/1a, VII/2a şi VIIIa, din aceeaşi
ordonanţă.”
Autor: deputat Smaranda Dobrescu
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Anexa nr. Ia
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE
SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitate din
subordinea Guvernului ori a ministerelor,
serviciile Administraţiei Prezidenţiale1), aparatul
de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului
României)
I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate*)
…………………………………………………..
*) Funcţiile prevăzute în cap.I B se utilizează
pentru salarizarea funcţiilor de altă specialitate
decât cele specifice din cadrul altor instituţii
centrale, precum şi pentru salarizarea
personalului din aparatul propriu al prefecturilor,
al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al
municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor
prevăzuţi la cap.II din Anexa nr.II a.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca punct 3, cu următorul cuprins:
“3. La Anexa nr.Ia, capitolul I, textul de la asterix
va avea următorul cuprins:
*) Salariile de bază stabilite pentru funcţiile Pentru o corectă formulare, din punct
prevăzute în cap.I litera B se utilizează pentru de vedere juridic.
salarizarea funcţiilor de altă specialitate decât cele
specifice din cadrul altor instituţii centrale, precum
şi pentru salarizarea personalului din aparatul
propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al
Consiliului General al municipiului Bucureşti, cu
excepţia secretarilor prevăzuţi la cap.II din Anexa
nr.II a.”
autor: deputat Smaranda Dobrescu
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Anexa nr.I b
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE
SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitate din
subordinea Guvernului ori a ministerelor,
serviciile Administraţiei Prezidenţiale1), aparatul
de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului
României )
I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate*)
…………………………………………………..
*) Funcţiile prevăzute în cap.I B se utilizează
pentru salarizarea funcţiilor de altă specialitate
decât cele specifice din cadrul altor instituţii
centrale, precum şi pentru salarizarea
personalului din aparatul propriu al prefecturilor,
al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al
municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor
prevăzuţi la cap.II din Anexa nr.II a.
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Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca punct 4, cu următorul cuprins:
“4. La Anexa nr.I b, capitolul I, textul de la asterix
va avea următorul cuprins:
*) Salariile de bază stabilite pentru funcţiile Pentru o corectă formulare, din punct
prevăzute în cap.I litera B se utilizează pentru de vedere juridic.
salarizarea funcţiilor de altă specialitate decât cele
specifice din cadrul altor instituţii centrale, precum
şi pentru salarizarea personalului din aparatul
propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al
Consiliului General al municipiului Bucureşti, cu
excepţia secretarilor prevăzuţi la cap.II din Anexa
nr.II a.”

Comisia propune aprobarea proiectului cu 10 voturi pentru şi 5 abţineri.

PREŞEDINTE,
Smaranda DOBRESCU

SECRETAR,
Pavel TODORAN

Întocmit,
Expert Elena MESAROŞ
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