CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU MUNCĂ
ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

15 OCTOMBRIE 1997
Nr. 377

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind salarizarea personalului din cadrul organelor autorităţii publice
În urma examinării proiectului de Lege privind salarizarea personalului din cadrul organelor autorităţii publice
în şedinţa din 1 octombrie 1997 şi a reexaminării în şedinţa din 15 octombrie 1997 propunem ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere şi
adoptare cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

1.

2.

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
Titlul Legii
Comisia propune următorul text pentru
Lege privind salarizarea personalului din Titlul Legii:
cadrul organelor autorităţii publice
“ Lege privind remunerarea persoanelor alese
sau numite, precum şi a unor categorii de
persoane din cadrul autorităţii publice”
Text iniţial

Art.2. - Persoanele numite în funcţii în
cadrul organelor autorităţii publice executive,
potrivit legii, au dreptul la o indemnizaţie
stabilită în conformitate cu anexa nr. 2 la

Motivare
Pentru că deputaţii şi senatorii nu
pot fi incluşi
în categoria
personalului, astfel s-a evitat
noţiunea sa salarizare

Autori: deputat Iliescu Valentin şi deputat
Acsinte Gaspar
Comisia propune următorul text:
Pentru corelare cu anexele de la
“ Persoanele numite în funcţii în cadrul
lege
organelor autorităţii publice şi legislative ,
potrivit legii, au dreptul, pentru activitatea

1

prezenta lege

3.

4.

Art.3- Indemnizaţia prevăzută la art. 1 şi art.2
este unica formă de remunerare a activităţii
corespunzătoare funcţiei şi reprezintă baza de
calcul pentru stabilirea drepturilor şi
obligaţiilor care se determină în raport cu
venitul salarial.

desfăşurată la o indemnizaţie stabilită în
conformitate cu anexa nr. 2 la prezenta lege
Autor : deputat Victor Barbăroşie
Comisia propune următorul text:
“Art.3- Indemnizaţia prevăzută la art. 1 şi
art.2 este formă de remunerare lunară a
activităţii corespunzătoare funcţiei şi
reprezintă baza de calcul pentru stabilirea
drepturilor şi obligaţiilor care se determină în
raport cu venitul salarial.”

Autori : deputaţii Smaranda Dobrescu,
Sârbu Marian şi Ioan Lazia
Art.4 - Personalul din administraţia publică
Comisia propune următorul text:
poate beneficia, în afara drepturilor salariale
“Art.4 - Personalul din administraţia publică,
stabilite potrivit legii, de un salariu personal al cu excepţia funcţiilor prevăzute în anexa nr.1
cărui cuantum nu poate depăşi nivelul
şi 2,poate beneficia, în afara drepturilor
salariului de bază potrivit încadrării.
salariale stabilite potrivit legii, de un salariu
personal al cărui cuantum nu poate depăşi
nivelul salariului de bază potrivit încadrării.”

5.

Art. 5 - litera b) de la alin. 2
b) restrângerea resurselor umane utilizate
pentru acoperirea statului de funcţii aprobat;

6.

.Art.6.-(1) Personalul care beneficiază de

Autor: deputat Sârbu Marian
Comisia propune:
1. eliminarea textului de la litera b) din
cuprinsul ali. (2) al Art.5
2. Art.5 să devină Art.6 prin renumerotare
Autori : deputaţii Sârbu Marian şi George
Şerban

S-a eliminat cuvântul “unica”
şi s-a introdus cuvântul
“lunară ”, pentru precizia textului

Pentru precizia textului în
aplicarea legii

1. S-a considerat că acest text nu
este normal să rămână, pentru a nu
crea o sursă de finanţare dintr-o
reducere de personal arbitrară;
personalul se dimensionează
corect de la început
2. Pentru o mai bună sistematizare
a legii

Comisia propune următorul text:

2

salariu personal, precum şi cuantumul
acestuia se stabilesc de către conducătorul
instituţiei. La stabilirea persoanelor
beneficiare conducătorii instituţiilor vor avea
în vedere contribuţia acestora la formarea
viziunii şi misiunii instituţiei, la realizarea
obiectivelor acesteia, precum şi nivelul de
responsabilitate asumat.

“Art.6.-(1) Personalul care beneficiază de
salariu personal, precum şi cuantumul
acestuia se stabilesc de către conducătorul
instituţiei. La stabilirea persoanelor
beneficiare conducătorii instituţiilor vor avea
în vedere contribuţia acestora la realizarea
obiectivelor acesteia, precum şi nivelul de
responsabilitate asumat.
Art.6 devine Art.5 prin renumerotare

S-a eliminat sintagma “ la
formarea viziunii şi misiunii
instituţiei”
- pentru acurateţea textului şi
precizie în aplicare

7.

Autori: deputaţii Dumitru Buzatu
şi George Serban ,
Comisia propune introducerea unui Articol
Pentru respectarea normelor de
nou 8 cu următorul conţinut:
tehnică legislativă
“ Art.8.- Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă
din prezenta lege”

8.

Autor: deputat Acsinte Gaspar
Comisia propune:
1. Reformularea textului
2 Art. 8 să devină art.9 prin renumerotare

Pe data intrării în vigore a prezentei legi,
orice dipoziţie contrară se abrogă

Pentru o mai corectă aplicare a legii

“Art.9 Pe data intrării în vigoare a prezentei legi
se abrogă : Art.1 alineatele (1) şi (2), Art.2,
poziţiile 1 şi 2 din Anexa nr.2, Art.21 alineatele (1)
şi (2), Art.29 alineatul (2) din Legea nr.
53/1991privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi
ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi
salarizarea personalului din aparatul
Parlamentului Rpmâniei ,astfel cum a fost
republicată în Monitorul Oficial al României nr.23
din 31 ianuarie 1996, precum şi toate dispoziţiile
contrare din Legea nr. 40/1991 cu privire la
salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României,
precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului

3

şi a celorlalte organe ale puterii executive, cu
modificările ulterioare.
Autor : deputat Sârbu Marian

Pct.9 din Raport
Anexa nr. 1
text iniţial

Nr.
crt.

Funcţia

text iniţial

Amendamentul propus de comisie Amendamentul propus de comisie
Autorii amendamentelor:
Motivarea noilor coeficienţi
deputaţii : Pambuccian Varujan,
propuşi de comisie:
Valentin Iliescu,Stanca
- În vederea realizării unor
Teodor,Stan Vasile
corelări între funcţiile din cadrul
organelor autorităţii publice

Cuantumul
Nr.
indemnizaţiei crt.
Funcţia
lunare exprimat
în număr de
salarii medii
brute pe total
economie
11,4
1 Preşedintele României

Cuantumul indemnizaţiei lunare
exprimat în număr de salarii medii
brute pe total economie

1

Preşedintele României

2

Preşedintele Senatului şi
Preşedintele Camerei
Deputaţilor
Vicepreşedinţii Senatului
şi ai Camerei Deputaţilor

8,55

2

Preşedintele Senatului şi Preşedintele
Camerei Deputaţilor

9,50

7,4

3

Vicepreşedinţii Senatului şi ai
Camerei Deputaţilor

8,50

Secretarii, Chestorii
Senatului şi ai Camerei
Deputaţilor, Preşedinţii
C i iil
t l

6,85

4

Secretarii, Chestorii Senatului şi ai
Camerei Deputaţilor, Preşedinţii
Comisiilor permanente ale Senatului
iC
i D t ţil

8,00

3
4

11,40

4

Comisiilor permanente ale
Senatului şi Camerei
Deputaţilor
5

şi Camerei Deputaţilor

6

Vicepreşedinţii şi
Secretarii Comisiilor
permanente ale Senatului
şi Camerei Deputaţilor
Senatorii şi Deputaţii

7

Primar general al Capitalei

8

Viceprimar al Capitalei

5,4

8

Viceprimar al Capitalei

6,00

9

5,4

9

Preşedinte Consiliu judeţean (cat. I)

6,00

5,15

10 Preşedinte Consiliu judeţean (cat. II)

5,50

4,85

11 Vicepreşedinte Consiliu judeţean
(cat. I)
12 Vicepreşedinte Consiliu judeţean
(cat. II)
13 Primar municipiu (cu peste 320.000
locuitori)
14 Primar municipiu (cat. I)

5,00

14

Preşedinte Consiliu
judeţean (cat. I)
Preşedinte Consiliu
judeţean (cat. II)
Vicepreşedinte Consiliu
judeţean (cat. I)
Vicepreşedinte Consiliu
judeţean (cat. II)
Primar municipiu (cu peste
320.000 locuitori)
Primar municipiu (cat. I)

5,00

15

Primar municipiu (cat. II)

4

15 Primar municipiu (cat. II)

4,50

16

Primar municipiu (cat. III)

3,7

16 Primar municipiu (cat. III)

4,00

17

Viceprimar municipiu (cu
peste 320.000 locuitori)
Viceprimar municipiu (cat.
I)
Viceprimar municipiu (cat.
II)

4

4,75

3,7

17 Viceprimar municipiu (cu peste
320.000 locuitori)
18 Viceprimar municipiu (cat. I)

3,55

19 Viceprimar municipiu (cat. II)

4,00

10
11
12
13

18
19

6,25

5

Vicepreşedinţii şi Secretarii
Comisiilor permanente ale Senatului
şi Camerei Deputaţilor

7,50

6

6

Senatorii şi Deputaţii

7,25

6

7

Primar general al Capitalei

7,00

4,55
4,55
4,3

4,80
5,50

4,25

5

20
21

Viceprimar municipiu (cat.
III)
Primar oraş (cat. I)

22

20 Viceprimar municipiu (cat. III)

3,50

3,15

21 Primar oraş (cat. I)

3,80

Primar oraş (cat. II)

2,85

22 Primar oraş (cat. II)

3,50

23

Primar oraş (cat. III)

2,6

23 Primar oraş (cat. III)

3,20

24

Viceprimar oraş (cat. I)

2,85

24 Viceprimar oraş (cat. I)

3,25

25

Viceprimar oraş (cat. II)

2,55

25 Viceprimar oraş (cat. II)

3,00

26

Viceprimar oraş (cat. III)

2,4

26 Viceprimar oraş (cat. III)

2,75

27

2,25

27 Primar comunal (cu peste 15.000
locuitori)
28 Primar comunal (cat. I)

3,00

28

Primar comunal (cu peste
15.000 locuitori)
Primar comunal (cat. I)

29

Primar comunal (cat. II)

2

29 Primar comunal (cat. II)

2,50

30

Primar municipiu (cat. III)

1,85

30 Primar comunal (cat. III)

2,20

31

Viceprimar comunal (cu
peste 15.000 locuitori)
Viceprimar comunal (cat.
I)
Viceprimar comunal (cat.
II)
Viceprimar comunal (cat.
III)

2,15

31 Viceprimar comunal (cu peste 15.000
locuitori)
32 Viceprimar comunal (cat. I)

2,80

1,85

33 Viceprimar comunal (cat. II)

2,20

1,7

34 Viceprimar comunal (cat. III)

2,00

32
33
34

3

2,15

2

2,80

2,50

Poziţia nr. 10 din Raport
Anexa Nr.2

6

Text iniţial

Text iniţial

Amendament propus de Comisie
Autorii amendamentelor:
deputaţii : Pambuccian Varujan, Valentin
Iliescu,Stanca Teodor,Stan Vasile

Amendamenda
ment propus

s-a eliminat cuvântul
Anexa Nr.2
“executive” din titlul
Titlul
Anexei nr.2
Comisia a propus următorul text pentru
titlul anexei nr. 2
“Indemnizaţia persoanelor din cadrul

Anexa Nr.2
Titlul:
Indemnizatia persoanelor din cadrul
organelor
administraţiei publice
executive, numite în funcţie
potrivit prevederilor legii

organelor
în funcţie

administraţiei publice , numite
potrivit prevederilor legii”

Nr. crt.
Funcţia

1

Prim-Ministru

2

Ministru de stat

3

Ministru

4
5

Consilier Prezidenţial la Preşedinţia
României
Secretar General al Guvernului

6

Secretar de stat - membru al Guvernului

7

Secretar de stat

Cuantumul
indemnizaţiei
lunare exprimat Nr.
în număr de crt.
salarii medii
brute pe total
economie
8,55
1 Prim-Ministru
7,4

Funcţia

Cuantumul indemnizaţiei
lunare exprimat în număr
de salarii medii brute pe
total economie
9,50

2 Ministru de stat

8,50

7

3 Ministru

7,50

7

4 Consilier Prezidenţial la Preşedinţia României

7,50

7

5 Secretar General al Guvernului

7,25

6 Secretar de stat - membru al Guvernului

7,00

7 Secretar de stat

6,50

6,5
6

7

8

Secretar General adjunct al Guvernului

6

8 Secretar General adjunct al Guvernului

6,50
7,00

9

Subsecretar de stat

5,40

Funcţie Nou introdusă , restul funcţiilor se
renumerotează
Secretar general al Camerei Deputaţilor şi
9 Senatului
Funcţie Nou introdusă , restul funcţiilor se
renumerotează
10 Secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor
şi Senatului
11 Subsecretar de stat

10

Consilier de stat

6,00

12 Consilier de stat

6,50

11

Prefect municipiul Bucureşti

6,00

13 Prefect municipiul Bucureşti

6,75

12

Subprefect municipiul Bucureşti

5,40

14 Subprefect municipiul Bucureşti

6,00

13

Prefect (la judeţe cat. I)

5,40

15 Prefect (la judeţe cat. I)

6,00

14

Prefect ( la judeţe cat.II)

5,15

16 Prefect (la judeţe cat. II)

5,50

15

Subprefect (la judeţe cat. I)

4,85

17 Subprefect (la judeţe cat. I)

5,00

16

Subprefect (la judeţe cat. II)

4,55

18 Subprefect (la judeţe cat. II)

4,80

6,50

6,00

Poziţia 11 din Raport
Notele de la Anexele Nr. 1 şi 2 din textul iniţial rămân neschimbate cu următoarea precizare: La
NOTA de la Anexa nr.2 pct.2, cuvântul “ prevederilor” se înlocuieşte cu cuvântul “ prevederile”.
În cursul dezbaterilor în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate:

8

Nr. crt.
1.

Articolul iniţial
Anexa nr.1
pct.6 Senatori şi Deputaţi
coeficient
6

Amendamentul propus
Motivare
Anexa nr.1
- argumente pentru susţinere
pct.6 Senatori şi Deputaţi coeficient Este vorba de un principiu care
7,50
reflectă raportul constituţional
între legislativ şi executiv
Autor: deputat Şerban George
-argumente pentru respingere:
nivelul de salarizare al
senatorilor şi deputaţilor să
rămână 7,25 sub nivelul
salarizării unui ministru care de
regulă este deputat sau senator şi
fiind şi ministru are răspunderi
mari, una din ele fiind aceea că
este ordonator principal de
credite.

Menţionăm că prezentul proiect de lege are caracterul unei legi ordinare şi se adoptă în conformitate cu art. 74 alin.(2) din
Constituţia României.

PREŞEDINTE
Valentin Adrian Iliescu

SECRETAR
Teodor Stanca
Întocmit
expert parlamentar
Jeniţa Naidin
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