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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Nr.27/429/9 octombrie 2007 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind modificarea anexei la Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 

banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 579 din 18 septembrie 2007, cu dezbaterea pe fond în procedură de urgenţă, a 
proiectului de Lege privind modificarea anexei la Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum 
şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism. 
 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.735/07.06.2007) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/970/25.09.2007) 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea anexei la Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi 

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism. 
 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de lege pentru crearea bazei legale privind 
acordarea drepturilor salariale pentru personalul auxiliar de specialitate cu studii medii din cadrul Oficiului, respectiv asistenţi 
analişti, întrucât prin Ordonanţa Guvernului nr.8/2007 a fost abrogată Legea nr.50/1996 în baza căreia această categorie de 
personal a fost salarizată. 
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Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, 
republicată. 
 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi, din totalul de 18 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de lege a fost respins de Senat în şedinţa din 10 septembrie 2007. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  
 
 În urma dezbaterilor, Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege după cum urmează:  
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Amendamente admise 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.656/2002, cu 

modificările aduse prin Legea 
nr.405/2006) 

Text proiect de modificare Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

0 1 2 3 4 
 
1 

 
__ 

 
Titlul legii 
 
Lege privind modificarea anexei la 
Legea nr.656/2002 pentru prevenirea 
şi sancţionarea spălării banilor, 
precum şi pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire şi combatere a 
finanţării actelor de terorism 
 

 
Nemodificat  

 

 
2 

 
__ 

 
Articol unic. – Punctele 11 şi 12 din 
anexa la Legea nr.656/2002 pentru 
prevenirea şi sancţionarea spălării 
banilor, precum şi pentru instituirea 
unor măsuri de prevenire şi combatere 
a finanţării actelor de terorism, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.904 din 12 
decembrie 2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
 

 
Nemodificat  
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Anexa, nr. crt. 11 şi 12 
 

Nr. 
crt. Funcţia Nivelul 

studiilor 

Reglementarea 
legală în 

funcţie de care 
se face 

salarizarea 

Vechime 
în 

specialitate 

............................................................................................... 
11. Asistent 

analist 
treapta I 

M Coeficientul 
de 
multiplicare 
prevăzut în 
Legea 
nr.50/1996, 
cap.A 
nr.crt.13 din 
anexa nr.2 

7 ani în 
funcţii 
auxiliare 
juridice, 
economi-
ce sau 
adminis-
trative 

12. Asistent 
analist 
treapta 
II 

M Coeficientul 
de 
multiplicare 
prevăzut în 
Legea 
nr.50/1996, 
cap.A 
nr.crt.14 din 
anexa nr.2 

4 ani în 
funcţii 
auxiliare 
juridice, 
economi-
ce sau 
adminis-
trative 

............................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

11. Asistent 
analist 
treapta I 

M Coeficientul 
de 
multiplicare 
prevăzut în 
Ordonanţa 
Guvernului 
nr.8/2007 
privind 
salarizarea 
personalului 
auxiliar din 
cadrul 
instanţelor 
judecătoreşti 
şi al 
parchetelor 
de pe lângă 
acestea, 
precum şi din 
cadrul altor 
unităţi din 
sistemul 
justiţiei, 
prevăzut la 
lit.A nr.crt.5 
din anexa 
nr.1b (pentru 
perioada 
iunie 2007 – 
30 
septembrie 
2007) şi la 
lit.A nr.crt.5 
din anexa 
nr.1c (de la 1 
octombrie 
2007). 

7 ani în 
funcţii 
auxiliare 
juridice, 
economic
e sau 
adminis-
trative 

 

 
Se propune reformularea textelor după cum 
urmează: 
 

Nr. 
crt. Funcţia Nivelul 

studiilor 

Reglementarea 
legală în 

funcţie de care 
se face 

salarizarea 

Vechime 
în 

specialitate 

........................................................................................... 
11. Asistent 

analist 
treapta I 

M Coeficientul 
de 
multiplicare 
prevăzut în 
Ordonanţa 
Guvernului 
nr.8/2007, 
lit.A nr.crt.5 
din anexa 
nr.1c 

7 ani în 
funcţii 
auxiliare 
juridice, 
economi-
ce sau 
adminis-
trative 

12. Asistent 
analist 
treapta 
II 

M Coeficientul 
de 
multiplicare 
prevăzut în 
Ordonanţa 
Guvernului 
nr.8/2007, 
lit.A nr.crt.6 
din anexa 
nr.1c 

4 ani în 
funcţii 
auxiliare 
juridice, 
economi-
ce sau 
adminis-
trative 

........................................................................................... 
 
Autori: d-nii deputaţi Gheorghe Barbu, Ioan 
Cindrea, Filonaş Chiş, Kerekes Karoly, Adrian 
Miuţescu, Iuliu Furo şi Dan Mocănescu 

 
 
 
S-a înscris 
partea 
introductivă 
a tabelului 
pentru a 
evidenţia 
modificările 
efectuate. 
 
Întrucât 
Legea 
nr.50/1996 a 
fost 
abrogată, 
salarizarea 
acestor 
categorii de 
personal a 
rămas fără 
temei legal. 
 
Pentru 
unitate de 
terminologie 
în cuprinsul 
legii, s-a 
eliminat 
titlul 
ordonanţei. 
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0 1 2 3 4 
   

12. Asistent 
analist 
treapta 
II 

M Coeficientul de 
multiplicare 
prevăzut în 
Ordonanţa 
Guvernului 
nr.8/2007 privind 
salarizarea 
personalului 
auxiliar din cadrul 
instanţelor 
judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe 
lângă acestea, 
precum şi din 
cadrul altor unităţi 
din sistemul 
justiţiei, prevăzut 
la lit.A nr.crt.6 din 
anexa nr.1b 
(pentru perioada 
iunie 2007 – 30 
septembrie 2007) şi 
la lit.A nr.crt.6 din 
anexa nr.1c (de la 1 
octombrie 2007). 

4 ani în funcţii 
auxiliare 
juridice, 
economice 
sau 
administrative 

 

 
 

 
De asemenea, 
pentru evitarea 
încălcării 
principiului 
neretroactivităţii 
legii, s-a eliminat 
trimiterea făcută 
la anexa nr.1b din 
O.G. nr.8/2007. 
 

 
 Comisia propune aprobarea proiectului în forma propusă în raport, cu unanimitate de voturi. 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
       Gheorghe Barbu     Kerekes Károly  
 
 
 
 
Întocmit,              Şef serviciu,  
Expert Sorina Steliana SZABO            Consilier Elena MESAROŞ 


