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 La lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi, fiind absent dl Sorin Pantiş - 
ministru. 
 Şedinţa este condusă de dl Valentin Adrian Iliescu, preşedintele comisiei. 
 Au fost analizate şi avizate următoarele proiecte de legi: 
 1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/1997 şi a 
Ordonanţei Guvernului nr.56/1997, ce se referă la salarizarea magistraţilor şi a 
personalului din instanţele judecătoreşti. Acesta a fost adoptat cu modificări faţă de 
varianta votată de Senat, amendamentele fiind propuse de domnii deputaţi Kerekes 
Karoly, Marian Sârbu, Ioan Roşca, Silviu Petrescu, George Şerban, Radu Ghiciu, 
Dumitru Buzatu şi dna deputat Smaranda Dobrescu. 
 2. În ceea ce priveşte proiectul de Lege privind remunerarea persoanelor alese 
sau numite, precum şi a unor categorii de persoane din cadrul autorităţii publice, 
returnat de Preşedintele României, comisia a menţinut punctul de vedere exprimat de 
cele două camere ale Parlamentului,respingând aceste propuneri din următoarele 
considerente : 
  1. Schimbarea adusă sistemului de salarizare prin introducerea salariului 
mediu brut pe total economie ca bază de calcul  este un lucru benefic şi nu  creează 
discrepanţe între categoriile de personal din sectorul bugetar  din moment ce  chiar în 
cuprinsul legii (art. 9) este prevăzută dispoziţia pentru a fi înaintat Parlamentului de 
către Guvern a unui proiect de lege privind  stabilirea  salariilor de bază  pentru 
personalul din sectorul bugetar, în raport cu salariul mediu brut pe total economie. 
Acest proiect poate fi înaintat chiar mai devreme de trei luni.  
  2.  Suma forfetară prevăzută  la art.6  nu poate crea impresia  constituirii  
unei surse de  avantaje suplimentare pentru deputaţi  deoarece în legislaţia  
comparată întâlnim această prevedere dar în  cuantum mai mare, cel mai adesea egală 
cu dublul indemnizaţiei aşa cum este în prezent legiferat prin Legea nr. 53/1991, 
republicată, iar textul propus prevede  ca suma forfetară să fie egală cu indemnizaţia 
lunară brută a deputatului, deci redusă la jumătate. În ceea ce ce priveşte 
recomandarea ca sistemul practicat de Senat, cu privire la organizarea birourilor 
teritoriale, să fie legiferat şi la Camera Deputaţilor, precizăm că   sistemul practicat 



de Camera Deputaţilor este  mai aproape de  preverile legale din celelalte ţări din  
lume. 
  3. Stabilirea  indemnizaţiei Preşedintelui României prin proiectul de 
lege, la 10 salarii medii brute pe total economie respectă o întindere a plajei de salarii 
din întreg sistemul bugetar deja existentă în  practică, astfel încât  nu se pot pierde 
drepturi deja câştigate printr-o ierahizare statuată în sistem  de prevederile  
Ordonanţei  nr. 39/1994 aprobată prin Legea nr.134/1994 
 
 
 
  
 
 
 
               PREŞEDINTE,     SECRETAR,  
       
          Valentin Adrian Iliescu                                   Teodor Stanca   
 


