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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 27 ianuarie 2011 

Nr. 27/682 
 
 

 
R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.330 din 
05/11/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr. Plx 570 din 9 noiembrie 2010, cu dezbaterea pe fond, în 

procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.330 din 05/11/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.409/12.04.2010) 

• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.693/29.03.2010) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/936/16.11.2010) 

• avizul negativ al Comisiei pentru buget finanţe şi buget 

(22/540/24.11.2010) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (37/814/17.11.2010) 

• avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic (26/1674/16.11.2010) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1595/21.06.2010). 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice, propunându-se următoarele: 

- aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 330/2009 inclusiv personalului Comisiei 

Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor 

şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii private; 

- limitarea posibilităţii persoanelor angajate în instituţii bugetare sau 

care fac parte din structurile de decizie de a putea încasa venituri 

lunare cumulate care să depăşească venitul lunar al Preşedintelui 

României; 

- limitarea veniturilor lunare cumulate la nivelul venitului unui secretar 

de stat a personalului angajat sau care face parte din structurile de 

conducere a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de 

Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului 

de Pensii Private. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

iniţiativei legislative întrucât Legea nr.330/2009 a fost abrogată prin 

Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice nr.284 din 28 decembrie 2010, care a intrat în vigoare la data de 1 

ianuarie 2011.  

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.  

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 25 ianuarie 

2011 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, domnul Nicolae Ivăşchescu, Secretar de Stat în 

cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi, din totalul de 30 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
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Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 11 

octombrie 2010. 

 

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 Karoly 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Sorina SZABO 
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