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RAPORT  SUPLIMENTAR 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Anexei nr.VII/3c 

a Ordonanţei Guvernului nr.10/2007 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 nr.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 temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr.VII/3c a Ordonanţei 

Guvernului nr.10/2007 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 nr.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 a fost retrimisă Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială în vederea întocmirii unui raport 

suplimentar, cu adresa nr. Plx 322 din 8 octombrie 2008. 

 



În urma rediscutării în şedinţa din 26 februarie 2009, Comisia a 

hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, de 

respingere a propunerii legislative, exprimată în raportul depus cu 

nr.27/195 în data de 2 septembrie 2008. 

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, 

conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 

În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, la dezbateri au participat, din partea Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale: 

 domnul Marius Lazăr – Secretar de Stat 

 domnul Dumitru Călinoiu – director general. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai comisiei. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
  Victor Paul Dobre   Kerekes Károly  
         
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Expert Adriana Emilia Breazu 
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