
                                                                                       
                                                                                       
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
     Comisia pentru egalitatea de şanse                         Bucureşti, 
                  pentru femei şi bărbaţi        Nr.37/27/06.02.2008
         
  
 
                                                                                                             

A V I Z 
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
 Ordonanţei Guvernului României nr. 10/2007 din 31/01/2007 
 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 80 din 01/02/2000, 

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 II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul  
de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a  

indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă  
funcţii de demnitate publică 

 
 
 

 In conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru  femei şi 
bărbaţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea  legislativă 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului României nr. 
10/2007 din 31/01/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 80 din 
01/02/2000, 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 II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele 
care ocupă funcţii de demnitate publică (Pl.x 785/15 noiembrie 2007), 
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, comisia a dezbătut propunerea legislativă menţionată  mai sus, în 
şedinţa din  06.02.2008. 
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 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 7 noiembrie 
2007. 
 
 Membrii comisiei  au examinat propunerea legislativă, expunerea de 
motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.763/13.06.2007, avizul negativ 
al Consiliului Economic şi Social, precum şi punctul de vedere negativ al 
Guvernului. 
 
 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru 
femei şi bărbaţi au avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, propunerea 
legislativă.  
 
 
 

PREŞEDINTĂ, 
 

Minodora CLIVETI 
                                   

  
 
 
 
 
 
 
    
    
         Intocmit, 
         Consilier parlamentar 
         Lucia–Cornelia LEPADATU 


