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ECOLOGIC                                                     
 

A V I Z 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor 

publici  
 
 

  Cu adresa nr.706 din 3 februarie 2003, Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, în vederea dezbaterii şi 
avizării, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor 
publici. 
  In şedinţa din 11 februarie 2003, Comisia a examinat proiectul de lege sus-
menţionat şi a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a acestuia, cu 
următoarele amendamente la anexele I, II, III şi IV ale Ordonanţei de urgenţă: 
  1. La ANEXA nr.I, lit.A � Salarii de bază pentru funcţii publice de 
conducere � simbolul *, se explică astfel: 
  *) La salariul de bază se adaugă o indemnizaţie de conducere echivalentă cu 
cea de director general.  
 
  2. La ANEXA nr.II lit.A � Salarii de bază pentru funcţii publice de 
conducere � simbolul *, se explică astfel: 
  *) La salariul de bază se adaugă o indemnizaţie de conducere echivalentă cu 
cea de director general.  
 
  3. La ANEXA nr.III lit.A � Salarii de bază pentru funcţii publice de 
conducere � simbolul *, se explică astfel: 
  *) La salariul de bază se adaugă o indemnizaţie de conducere echivalentă cu 
cea de director general.  
 



 
 

 

  4. La ANEXA nr.IV lit.A � Salarii de bază pentru funcţii publice de 
conducere � simbolul *, se explică astfel: 
  *) La salariul de bază se adaugă o indemnizaţie de conducere echivalentă cu 
cea de director.  
 
  Motivare: persoanele care ocupă respectivele funcţii publice de conducere, 
ce implică mari responsabilităţi, unele stabilite prin lege, vor avea un salariu mai mic 
decât cele ale unui director general sau director din cadrul structurii respective. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
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