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RAPORT

asupra proiectului de Lege privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului
Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
1. În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările şi completările intervenite prin
Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.23/2003, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată pentru dezbatere pe fond în procedură de
urgenţă, cu proiectul de Lege privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe
şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, trimis cu adresa nr.P.L.-X 588 din 29 septembrie
2004.
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele Consiliului Legislativ, Consiliului Economic şi Social şi avizele primite de la
următoarele comisii:
• Comisia pentru buget, finanţe şi bănci;
• Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
• Comisia pentru politică externă.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea unui sistem de salarizare specific personalului care îşi desfăşoară activitatea în administraţia
centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate.
Comisia propune Plenului adoptarea proiectului de lege întrucât, potrivit Legii nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al
României, salarizarea şi acordarea altor drepturi băneşti membrilor Corpului diplomatic şi consular se reglementează prin lege specială. Potrivit
aceloraşi prevederi, membrii Corpului diplomatic şi consular au dreptul la un salariu şi alte drepturi băneşti, bazate pe evaluarea corectă a
complexităţii şi dificultăţii funcţiei diplomatice sau consulare, ţinându-se seama de activitatea depusă, importanţa acesteia şi performanţa
profesională.
2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor constituţionale, şi a fost adoptat de Senat în şedinţa din 27
septembrie 2004.
3. La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 20 membri ai comisiei.
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La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor:
- din partea Ministerului Afacerilor Externe – d-l Ion Diaconu, secretar general al ministerului şi d-na Elena Şerbănescu, director;
- din partea Ministerului Economiei şi Comerţului – d-l Adrian Mitu, Secretar de Stat.
4. Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituţie şi art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a Camerei
Deputaţilor.
În urma dezbaterii în şedinţa comisiei din 12 octombrie 2004, proiectul de lege a fost aprobat cu amendamente.

I.

Amendamente admise

În urma dezbaterii în comisie, proiectul de lege se aprobă cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.

Text iniţial

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)

0

1

2

1

Articolul 3, alineatul (1)
(1) Salariile de bază pentru membrii Corpului
diplomatic şi consular al României şi pentru
personalul care îndeplineşte funcţii de execuţie
specifice în centrala Ministerului Afacerilor
Externe se stabilesc pe baza valorii de referinţă
sectorială, prevăzute în anexele nr.1 şi 2.
Această valoare se actualizează periodic
potrivit dispoziţiilor legale.

Motivarea
propunerii
amendamentelor
3

Se propune reformularea textului alin.(1) al art.3,
după cum urmează:
“(1) Salariile de bază pentru membrii Corpului
diplomatic şi consular al României şi pentru
personalul care îndeplineşte funcţii de execuţie
specifice în centrala Ministerului Afacerilor Externe
se stabilesc pe baza valorii de referinţă sectorială,
prevăzută în anexele nr. 1 şi 2. Această valoare se Pentru îmbunătăţire
actualizează, periodic, potrivit dispoziţiilor legale.” redacţională.

Camera
decizională
4
Camera
Deputaţilor

Autor: d-l deputat Dan Brudaşcu

2

0

1

2

2

Articolul 5, alineatul (1), preambul
(1) Personalul trimis în misiune permanentă în
străinătate la misiunile diplomatice, la oficiile
consulare şi la institutele culturale româneşti
din străinătate de către Ministerul Afacerilor
Externe, precum şi de către celelalte ministere,
organe şi instituţii de specialitate ale
administraţiei publice centrale, denumite în
continuare unităţi trimiţătoare, beneficiază, în
condiţiile prevăzute de lege, de:

Se propune reformularea preambulului alin.(1) după
cum urmează:
"(1) Personalul trimis în misiune permanentă la
misiunile diplomatice, la oficiile consulare şi la
institutele culturale româneşti din străinătate de către
Ministerul Afacerilor Externe, precum şi de către
celelalte ministere, organe şi instituţii de specialitate
ale administraţiei publice centrale, denumite în
continuare unităţi trimiţătoare, are dreptul, în
condiţiile prevăzute de lege, la:"

3
Pentru evitarea
redundanţei şi pentru
îmbunătăţirea
redacţională

4
Camera
Deputaţilor

Autori: d-nii deputaţi Dan Brudaşcu şi Ioan Sonea
3

Articolul 5, alineatul (1), litera b)
b) o indemnizaţie lunară în valută pentru
îndeplinirea funcţiei de însărcinat cu afaceri,
însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant
interimar, ori a unor atribuţii, altele decât cele
ale funcţiei pe care este încadrat;

Se propune reformularea textului lit.b), după cum Pentru o mai bună
claritate a textului
urmează:
"b) o indemnizaţie lunară în valută pentru
îndeplinirea funcţiei de însărcinat cu afaceri,
însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar,
ori a unor atribuţii, altele decât cele specifice
funcţiei pe care este încadrat;"

Camera
Deputaţilor

Autor: d-l deputat Dan Brudaşcu
4

Articolul 5, alineatul (1), litera e)
e) o indemnizaţie lunară în valută pentru
soţia/soţul aflat în întreţinere permanentă în
străinătate;

Se propune reformularea textului lit.e) după cum
urmează:
"e) o indemnizaţie lunară în valută pentru soţia/soţul
aflată/aflat în întreţinere permanentă în străinătate."

Pentru îmbunătăţire
redacţională

Camera
Deputaţilor

Autor: d-l deputat Dan Brudaşcu

3

0
5

1

2

Se propune reformularea textului lit.j) după cum
Articolul 5, alineatul (1), litera j)
j) premii în valută pentru activitatea desfăşurată urmează:
la misiune;
"j) premii în valută pentru rezultate deosebite în
activitatea desfăşurată la misiune;"

3

4
Camera
Deputaţilor

Pentru o exprimare clară
a ideii din text

Autor: d-na deputat Mihaela Ionescu
6

Se propune reformularea textului lit.k) după cum
Articolul 5, alineatul (1), litera k)
urmează:
k) o indemnizaţie lunară în lei pentru
"k) o indemnizaţie lunară în lei pentru soţia/soţul
soţia/soţul aflat în întreţinere în ţară;
aflată/aflat în întreţinere în ţară."

Pentru îmbunătăţire
redacţională

Camera
Deputaţilor

Autor: d-l deputat Marian Motoc
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Articolul 5, alineatul (2)
(2) În sensul prezentei legi, sunt consideraţi
membri de familie aflaţi în întreţinere
permanentă la misiune în străinătate soţia/soţul
şi copiii minori care însoţesc pe o perioadă
continuă de minimum 12 luni personalul
angajat la misiunile diplomatice, oficiile
consulare şi institutele culturale.

Se propune completarea textului alin.(2) după cum
urmează:
“(2) În sensul prezentei legi, sunt consideraţi
membri de familie aflaţi în întreţinere permanentă la
misiune în străinătate soţia/soţul şi copiii minori care
însoţesc, pe o perioadă continuă de minimum 12
luni, personalul angajat la misiunile diplomatice,
oficiile consulare şi institutele culturale.”

Camera
Deputaţilor
Pentru îmbunătăţire
redacţională

Autor: d-l deputat Dan Brudaşcu

4

0

1

2
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Art.8. – Pentru activitatea depusă, membrii
Corpului diplomatic şi consular al României au
dreptul la salariu, care se compune dintr-o parte
fixă, reprezentând salariul de bază, şi o parte
variabilă, compusă din sporuri, indemnizaţii,
premii, prime şi alte drepturi băneşti.

Se propune reformularea textului art.8 după cum
urmează:
“Art.8. – Pentru
activitatea depusă, membrii
Corpului diplomatic şi consular al României au
dreptul la salariu, care se compune dintr-o parte fixă,
reprezentând salariul de bază, şi o parte variabilă,
constând din sporuri, indemnizaţii, premii, prime şi
alte drepturi băneşti.”

3

4
Camera
Deputaţilor

Pentru evitarea
redundanţei şi
îmbunătăţire
redacţională.

Autor: d-l deputat Dan Brudaşcu
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Articolul 9, alineatul (1)
(1) Salariile de bază ale membrilor Corpului
diplomatici şi consular şi ale personalului care
ocupă funcţii de execuţie specifice Ministerului
Afacerilor Externe se stabilesc pe baza
coeficientului de multiplicare, aplicat la
valoarea de referinţă sectorială prevăzută în
anexele nr.1 şi 2, care se aplică de drept pentru
funcţiile diplomatice şi consulare şi funcţiile de
execuţie specifice Ministerului Afacerilor
Externe.

Se propune reformularea alin.(1) după cum urmează:
"(1) Salariile de bază ale membrilor Corpului
diplomatici şi consular şi ale personalului care ocupă
funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor
Externe se stabilesc pe baza coeficientului de
multiplicare, aplicat la valoarea de referinţă
sectorială prevăzută în anexele nr.1 şi 2, care se
aplică, de drept, pentru funcţiile diplomatice şi
consulare şi funcţiile de execuţie specifice
Ministerului Afacerilor Externe."

Camera
Deputaţilor

Pentru îmbunătăţire
redacţională

Autor: d-l deputat Dan Brudaşcu

5

0

1

10

Articolul 10, alineatele (1) şi (3)
(1) Salariile de bază pentru membrii Corpului
diplomatic şi consular şi personalului care
ocupă funcţii de execuţie specifice în
administraţia centrală a Ministerului Afacerilor
Externe şi care exercită funcţii de conducere
sunt cele corespunzătoare funcţiei îndeplinite,
la care se adaugă o indemnizaţie de conducere
care face parte din salariul de bază, diferenţiată
în raport cu răspunderea pe care o implică
funcţia de bază.
…………………………………………………
(3) Indemnizaţia de conducere se acordă şi
membrilor Corpului diplomatic şi consular al
României, încadraţi pe funcţii diplomatice sau
consulare
de
execuţie
din
cadrul
compartimentelor cu un număr de până la 5
posturi, în cuantum de până la 20% din salariul
de bază al membrului Corpului diplomatic şi
consular al României, pe perioada în care
conduce sau coordonează programe/proiecte
prevăzute în programul de activitate a
ministerului. Indemnizaţia este stabilită de
ministrul afacerilor externe, în raport cu
complexitatea programului/proiectului condus
sau coordonat.

2

3

4

Se propune reformularea textelor alin.(1) şi (3) după
cum urmează :
"(1) Salariile de bază pentru membrii Corpului
diplomatic şi consular şi personalului care ocupă
funcţii de execuţie specifice în administraţia centrală
a Ministerului Afacerilor Externe şi care exercită
funcţii de conducere sunt cele corespunzătoare
funcţiei îndeplinite, la care se adaugă o indemnizaţie
îmbunătăţire
de conducere, care face parte din salariul de bază, Pentru
redacţională.
diferenţiată în raport cu răspunderea pe care o
implică funcţia de bază.
…………………………………………………
(3) Indemnizaţia de conducere se acordă şi
membrilor Corpului diplomatic şi consular al
României, încadraţi pe funcţii diplomatice sau
consulare de execuţie din cadrul compartimentelor
cu un număr de până la 5 posturi, în cuantum de
până la 20% din salariul de bază al membrului
Corpului diplomatic şi consular al României, pe
perioada în care conduce sau coordonează
programe/proiecte prevăzute în programul de
activitate al ministerului. Indemnizaţia este stabilită
de ministrul afacerilor externe, în raport cu
complexitatea programului/proiectului condus sau
coordonat."
Autor: d-l deputat Dan Brudaşcu

6

0

1
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Articolul 23, alineatul (1)
(1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al
României au dreptul la concedii de studii
pentru susţinerea examenelor post-universitare
şi a examenelor de doctorat sau a tezei de
doctorat, în cazul în care nu beneficiază de
burse de doctorat.

2
Se propune reformularea textului alin.(1) după cum
urmează :
"(1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al
României au dreptul la concedii de studii pentru
susţinerea examenelor post-universitare şi a
examenelor sau a tezei de doctorat, în cazul în care
nu beneficiază de burse de doctorat."

3
S-a eliminat sintagma
"de doctorat" pentru
îmbunătăţire
redacţională.

4
Camera
Deputaţilor

Autor: d-l deputat Dan Brudaşcu
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Articolul 26, alineatul (3)
(3) În cazul în care, pe parcursul anului intervin
modificări ale funcţiei deţinute, care nu sunt
imputabile persoanei beneficiare de salariu de
merit, inclusiv modificarea funcţiei prin
promovare, salariul de merit acordat se menţine
până la expirarea perioadei pentru care a fost
stabilit.

Se propune reformularea textului alin.(3) după cum
urmează:
„(3) În cazul în care, pe parcursul anului, intervin
modificări ale funcţiei deţinute, care nu sunt
imputabile persoanei beneficiare a salariului de
merit, inclusiv modificarea funcţiei prin promovare,
salariul de merit acordat se menţine până la
expirarea perioadei pentru care a fost stabilit.”

Camera
Deputaţilor
Pentru îmbunătăţire
redacţională

Autor: d-l deputat Dan Brudaşcu

7
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1
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Art.32. – Celelalte categorii de personal
angajate în Ministerul Afacerilor Externe
beneficiază de toate drepturile prevăzute de
legislaţia aplicabilă salariaţilor din unităţile
bugetare, precum şi, după caz, de drepturile
prevăzute la art.14, art.20, art.21, art.25, art.26
şi art.28.

Se propune reformularea textului art.32 după cum
urmează:
“Art.32. – Celelalte categorii de personal angajate în
Ministerul Afacerilor Externe beneficiază de toate
drepturile prevăzute de legislaţia aplicabilă
salariaţilor din unităţile bugetare, precum şi, după
caz, de drepturile prevăzute la art.14, art.20, art.21,
art.24, art.25, art.26 şi art.28.”

3

4
Camera
Deputaţilor

Pentru acoperirea tuturor
situaţiilor existente.

Autor: d-na deputat Smaranda Dobrescu
14

Articolul 37, litera d) şi e)
d) o indemnizaţie lunară pentru soţia/soţul
neîncadrată, pe timpul cât aceasta se află în
întreţinere permanentă în străinătate,
reprezentând 25% din salariul lunar în valută al
soţului/soţiei, precum şi din indemnizaţia
prevăzută la lit.a) sau b), acolo unde este cazul;
e) o indemnizaţie lunară corespunzătoare
coeficientului 0,25 din baza de calcul prevăzută
în anexa nr.5, pentru fiecare copil minor aflat
în întreţinere permanentă la misiune, până la
împlinirea vârstei de 18 ani sau până la
terminarea cursurilor anului şcolar în care
copilul împlineşte 18 ani.
Indemnizaţia nu se acordă pentru copiii
care repetă anul şcolar, cu excepţia cazurilor în
care repetenţia este cauzată de motive de
sănătate, dovedite cu certificat medical;

Se propune reformularea textelor lit.d) şi e) după
cum urmează:
“d) o indemnizaţie lunară pentru soţia/soţul
neîncadrată/neîncadrat, pe timpul cât aceasta/acesta
se află în întreţinere permanentă în străinătate,
reprezentând 25% din salariul lunar în valută al
soţului/soţiei, precum şi din indemnizaţia prevăzută
la lit.a) sau b), acolo unde este cazul;
e) o indemnizaţie lunară corespunzătoare
coeficientului 0,25 din baza de calcul prevăzută în
anexa nr.4, pentru fiecare copil minor aflat în
întreţinere permanentă la misiune, până la împlinirea
vârstei de 18 ani sau până la terminarea cursurilor
anului şcolar în care copilul împlineşte 18 ani.
Indemnizaţia nu se acordă pentru copiii care
repetă anul şcolar, cu excepţia cazurilor în care
repetenţia este cauzată de motive de sănătate,
dovedite cu certificat medical;”

Camera
Deputaţilor
Pentru o corectă
formulare.

Pentru o trimitere la
anexa corectă.

8

0

1
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Articolul 44, alineatul (1)
(1) Unităţile trimiţătoare vor putea trimite
personalul la post în străinătate numai după ce
acesta şi-a efectuat concediul de odihnă pe anul
calendaristic în curs.

2
Se propune reformularea textului alin.(1) după cum
urmează :
"(1) Unităţile trimiţătoare vor putea permite
plecarea personalului la post în străinătate numai
după ce acesta şi-a efectuat concediul de odihnă pe
anul calendaristic în curs."

3

4
Camera
Deputaţilor

Pentru claritatea ideii din
text.

Autori: d-nii deputaţi Radu Podgoreanu şi Dan
Brudaşcu
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Art.48. – Unităţile trimiţătoare sunt obligate să
ia măsuri ca trimiterea personalului în misiune
permanentă în străinătate să se facă numai pe
baza unui examen medical, în condiţiile
stabilite de către Ministerul Sănătăţii, din care
să rezulte că starea sănătăţii acestuia îi permite
desfăşurarea activităţii în ţările respective. Sunt
supuşi acestui examen medical şi membrii de
familie care însoţesc personalul permanent în
străinătate, în condiţiile prezentei legi.

Se propune refomularea textului art.48 după cum
urmează:
Pentru îmbunătăţire
“Art.48. – Unităţile trimiţătoare sunt obligate să ia
redacţională
măsuri ca plecarea personalului în misiune
permanentă în străinătate să se facă numai pe baza
unui examen medical, în condiţiile stabilite de către
Ministerul Sănătăţii, din care să rezulte că starea
sănătăţii acestuia îi permite desfăşurarea activităţii în
ţările respective. Sunt supuşi acestui examen medical
şi membrii de familie care însoţesc personalul
permanent în străinătate, în condiţiile prezentei legi.”

Camera
Deputaţilor

Autor: d-l deputat Dan Brudaşcu

9
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1
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Articolul 49, alineatul (2), preambul
(2) În situaţia în care nu se pot încheia astfel de
contracte, unitatea trimiţătoare suportă, în
condiţiile şi în cazurile stabilite de Ministerul
Sănătăţii, cheltuielile medicale pentru
personalul respectiv, precum şi pentru membrii
de familie ai acestuia aflaţi în întreţinere
permanentă în străinătate, privind:
………………………………………………..

Se propune reformularea preambulului alin.(2), după
cum urmează:
„(2) În situaţia în care nu se pot încheia contractele
prevăzute la alin.(1), unitatea trimiţătoare suportă,
în condiţiile şi în cazurile stabilite de Ministerul
Sănătăţii, cheltuielile medicale pentru personalul
respectiv, precum şi pentru membrii de familie ai
acestuia aflaţi în întreţinere permanentă în
străinătate, privind:
..................................................................................”

3

4
Camera
Deputaţilor

Pentru o corectă
formulare, din punct de
vedere juridic.

Autor: d-na deputat Smaranda Dobrescu
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Articolul 50, alineatul (1), litera a)
a) la plecarea în misiune în exterior şi la
venirea definitivă în ţară;

Se propune reformularea textului lit.a) după cum
urmează:
"a) la plecarea în misiune şi la venirea definitivă în
ţară;"

Camera
Deputaţilor
Din motive de
redundanţă.

Autor: d-l deputat Dumitru Bentu
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Articolul 53, alineatul (1), lit. a), b) şi c)
a) 200 kg – personalul prevăzut la coeficienţii
de până la 2,0 inclusiv;
b) 250 kg – personalul prevăzut la coeficienţii
între 2,1 – 4,20 inclusiv;
c) 300 kg – şefii de misiune.

Se propune reformularea textelor lit.a), b), şi c) după
cum urmează:
“a) 250 kg – personalul prevăzut la coeficienţii de
până la 2,0 inclusiv;
b) 300 kg – personalul prevăzut la coeficienţii între
2,1 – 4,20 inclusiv;
c) 350 kg – şefii de misiune.”

Conformitate cu
practicile în materie,
pentru personalul
diplomatic al altor state

Camera
Deputaţilor

Autor: d-l deputat Dan Brudaşcu
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0
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Articolul 62, alineatul (2)
(2) La încheierea misiunii permanente a
personalului, soţul/soţia care l-a însoţit la post
poate solicita reintegrarea la autoritatea sau
instituţia publică, regia autonomă sau
societatea naţională la care a fost încadrat.
Aceasta se acordă de drept.

2
Se propune reformularea textului alin.(2) după cum
urmează:
„(2) La încheierea misiunii permanente a
personalului, soţul/soţia care l-a însoţit la post are
dreptul să solicite reintegrarea la autoritatea sau
instituţia publică, regia autonomă sau societatea
naţională la care a fost încadrat(ă). Reintegrarea se
acordă, de drept, solicitantului.”

3

4
Camera
Deputaţilor

Pentru îmbunătăţire
redacţională

Autor: d-na deputat Mihaela Ionescu
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ANEXA NR.4
NOMENCLATORUL FUNCŢIILOR ŞI
COEFICIENŢII DE IERARHIZARE
pentru determinarea salariilor în valută pentru
personalul trimis în misiune permanentă în
străinătate
Nr.
crt.

Funcţia de încadrare
la misiune

Nivelul
studiilor

Coeficientul
de
ierarhizare
……………………………………………………
4.
Consilier diplomatic
S
3,00
clasa I, consilier
economic clasa I,
ataşat apărare clasa
I, ataşat de afaceri
interne clasa I, şef
birou presă clasa I,
director centru de
informare, director
adjunct institut
cultural
5.
Consilier diplomatic
S
2,80
clasa a II-a,
consilier economic
clasa a II-a, ataşat
apărare clasa a II-a,
ataşat de afaceri
interne clasa a II-a,
şef birou presă clasa
a II-a, reprezentant
militar
6.
Secretar I clasa I,
S
2,50
secretar economic I
clasa I, economist
principal clasa I,
ataşat pe probleme
de muncă şi sociale
clasa I, ataşat
apărare adjunct
clasa I, ataşat de
afaceri interne
adjunct clasa I,
consul clasa I
7.
Secretar I clasa a IIS
2,40
a, secretar economic
I clasa a II-a,
economist principal
clasa a II-a, ataşat
pe probleme de
muncă şi sociale
clasa a II-a, ataşat
apărare adjunct
clasa a II-a, ataşat
de afaceri interne
adjunct clasa a II-a,
consul clasa a II-a
……………………………………………………

3

4

Camera Deputaţilor
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0

La Anexa nr.4, textele de la numerele curente 4, 5, 6 şi
7 vor avea următorul cuprins:
Nr.
crt.

Funcţia de încadrare la
misiune

Nivelul
studiilor

Coeficientul
de
ierarhizare
……………………………………………………………..
4.
Consilier diplomatic clasa I,
S
3,00
consilier economic clasa I,
ataşat apărare clasa I, ataşat
de afaceri interne clasa I,
ataşat pe probleme de
muncă şi sociale clasa I, şef
birou presă clasa I, director
centru de informare, director
adjunct institut cultural
5.
Consilier diplomatic clasa a
S
2,80
II-a, consilier economic clasa
a II-a, ataşat apărare clasa a
II-a, ataşat de afaceri interne
clasa a II-a, ataşat pe
probleme de muncă şi
sociale clasa a II-a, şef birou
presă clasa a II-a,
reprezentant militar
6.
Secretar I clasa I, secretar
S
2,50
economic I clasa I, economist
principal clasa I, ataşat
apărare adjunct clasa I, ataşat
de afaceri interne adjunct
clasa I, ataşat pe probleme de
muncă şi sociale adjunct
clasa I, consul clasa I
7.
Secretar I clasa a II-a, secretar
S
2,40
economic I clasa a II-a,
economist principal clasa a IIa, ataşat apărare adjunct clasa
a II-a, ataşat de afaceri interne
adjunct clasa a II-a, ataşat pe
probleme de muncă şi sociale
adjunct clasa a II-a, consul
clasa a II-a
…………………………………………………………….

Autor: d-na deputat Smaranda Dobrescu
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II.

Amendamente respinse

În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente au fost respinse:

Nr.
crt.
0
1

2

Text iniţial
1
Articolul 5, alineatul (1), litera k)
k) o indemnizaţie lunară în lei pentru
soţia/soţul aflat în întreţinere în ţară;

Articolul 5, alineatul (1), litera l)
l) o indemnizaţie lunară în lei pentru
copiii minori şi pentru cei ce urmează
studii universitare până la vârsta de 25
de ani, aflaţi în întreţinere în ţară;

Amendamentul propus
şi autorul acestuia
2

Motivare
3

D-nii deputaţi Dan Brudaşcu şi Radu
Podgoreanu propun reformularea textului
lit.k) după cum urmează:
"k) o indemnizaţie lunară pentru soţia /soţul
şi copiii aflaţi în întreţinere în ţară;"

a) Argumente pentru susţinere:
Pentru enumerarea tuturor cazurilor reale.

D-l deputat Dan Brudaşcu propune
reformularea textului lit.l) după cum
urmează:
"l) o indemnizaţie lunară în lei pentru copiii
minori şi pentru cei ce urmează studii
universitare, până la încheierea acestora,
dar nu mai târziu de împlinirea vârstei
de 25 de ani;"

a) Argumente pentru susţinere:
Pentru clarificarea situaţiei în care se aplică
prevederea.

Camera
decizională
4
Camera
Deputaţilor

b) Argumente pentru respingere:
Prevederea privind acordarea unei indemnizaţii
pentru copii se regăseşte în textul literei l) a
aceluiaşi alineat.
Camera
Deputaţilor

b) Argumente pentru respingere:
S-a considerat că formularea iniţială a textului
este acoperitoare.

13

0

1

3

Art.12. – Membrii Corpului
diplomatic şi consular al României,
care au titlul ştiinţific de doctor,
beneficiază, la cerere, de un spor de
15% calculat asupra salariului de
bază corespunzător funcţiei de
încadrare, care se acordă de la data de
întâi a lunii următoare celei în care s-a
solicitat.

4

2
D-l deputat Dan Brudaşcu propune
eliminarea din cuprinsul articolului a
sintagmei "la cerere".

D-l deputat Dan Brudaşcu propune
Art.13. – Pentru păstrarea
confidenţialităţii în legătură cu faptele, eliminarea textului art.13.
informaţiile sau documentele de care
iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei,
membrii corpului diplomatic şi
consular al României primesc lunar un
spor de confidenţialitate de 15%,
calculat asupra salariului de bază
corespunzător funcţiei de încadrare.

3
a) Argumente pentru susţinere:
Pentru evitarea redundanţei.

4
Camera
Deputaţilor

b) Argumente pentru respingere:
S-a considerat că acordarea unui drept se face în
baza unei cereri.

a) Argumente pentru susţinere:
Se susţine propunerea de eliminare, având în
vedere specificul activităţii acestui corp
profesional.

Camera
Deputaţilor

b) Argumente pentru respingere:
Se respinge prin argumentul existenţei
legislaţiei similare cu alte categorii
profesionale.

14

0

1

2

3

4

5

Art.14. – Membrii Corpului
diplomatic şi consular al României
care lucrează în centrala Ministerului
Afacerilor Externe şi cunosc două sau
mai multe limbi străine, pe care le
folosesc în exercitarea funcţiei
diplomatice sau consulare, beneficiază
de un spor de 10% calculat asupra
salariului de bază corespunzător
funcţiei de încadrare.

D-l deputat Dan Brudaşcu propune
reformularea textului după cum urmează:
"Art.14. – Membrii Corpului diplomatic şi
consular al României care lucrează în
centrala Ministerului Afacerilor Externe şi
cunosc două sau mai multe limbi străine,
altele decât franceza şi engleza, pe care le
folosesc în exercitarea funcţiei diplomatice
sau consulare, beneficiază de un spor de
10% calculat asupra salariului de bază
corespunzător funcţiei de încadrare."

a) Argumente pentru susţinere:
Pentru stimularea interesului învăţării de limbi
rare; având în vedere şi calendarul integrării în
Uniunea Europeană, zonă în care cunoaşterea
limbilor străine de circulaţie de către personalul
diplomatic şi consular, aflat la misiune sau în
centrală, reprezintă o condiţie esenţială a unei
activităţi, conform cerinţelor profesiei.

Camera
Deputaţilor

Art.66. – Membrii Corpului
diplomatic şi consular al României
beneficiază în ţară de drepturile
băneşti prevăzute în actele normative
privind Corpul diplomatic şi consular
al României şi cele referitoare la
funcţionarul public.

D-na deputat Paula Ivănescu propune
eliminarea textului.

a) Argumente pentru susţinere:
Întrucât există lege specială care reglementează
statutul acestei categorii de personal.

6

b) Argumente pentru respingere:
Se motivează respingerea prin nevoia de a se
evita dezavantajarea unei mari categorii de
personal.
Camera
Deputaţilor

b) Argumente pentru respingere:
Întrucât, pe perioada în care membrii Corpului
diplomatic şi consular îşi desfăşoară activitatea
în ţară, aceştia sunt supuşi regimului juridic
general aplicabil funcţionarilor publici.

Proiectul de lege a fost aprobat de comisie în forma propusă în prezentul raport, cu 10 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi o abţinere.

PREŞEDINTE,
Smaranda DOBRESCU

SECRETAR,
Pavel TODORAN

Întocmit,
Expert Elena MESAROŞ
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