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0 1 2 3 4 5 6 7
1. PLx 651/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.81/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.10/2008 privind nivelul 
salariilor de bază şi al altor drepturi ale 
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 nr.II şi 
III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de bază în sectorul 
bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane 
care ocupă funcţii de demnitate publică, 
precum şi unele măsuri de reglementare a 
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 
personalului contractual salarizat prin legi 
speciale şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.19/2003 privind consilierii 
pentru afaceri europene
- Referent: consilier Elena Mesaroş 

Cameră 
decizională

10.03.2009 Raport invitaţi: MMFPS şi MFP
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2. PLx 191/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 199/2008 pentru 
modificarea şi completarea anexei nr.VII/2b 
la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind 
nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi 
ale 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 nr.II si 
III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de bază în sectorul 
bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane 
care ocupă funcţii de demnitate publică, 
precum şi unele măsuri de reglementare a 
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 
personalului contractual salarizat prin legi 
speciale
- Referent: consilier Elena Mesaroş

Cameră 
decizională

16.03.2009 Raport 14.04.2009 invitaţi: MMFPS, MFP şi CCR

3. PLx 194/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.223/2008 privind 
unele măsuri de reducere a unor cheltuieli 
bugetare
- Referent: expert Monica Rallu Curta

Cameră 
decizională

16.03.2009 Raport 14.04.2009 * raport comun cu Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci       
* invitaţi: MMFPS, MFP şi MAI

4. PLx 202/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.6/2009 privind 
instituirea pensiei sociale minime garantate
- Referent: expert Sorina Szabo

Cameră 
decizională

18.03.2009 Raport 16.04.2009 invitaţi: MMFPS şi MFP
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5. PLx 199/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.151/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.15/2008 privind creşterile 
salariale ce se vor acorda în anul 2008 
personalului din învăţământ
- Referent: consilier Elena Mesaroş

Cameră 
decizională

18.03.2009 Raport 16.04.2009 * raport comun cu Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport                               
* invitaţi: MECI şi MFP

6. Dezbatere cu subcomisia constituită la PLx 
691/2008 şi PLx 692/2008, pentru 
modificarea şi completarea textului O.U.G. 
nr.148/2005, pe tema concediului şi a 
indemnizaţiei pentru creşterea copilului

ora 16.00                                      
invitaţi: MMFPS, MFP, 
reprezentanţi ai societăţii civile

PREŞEDINTE
Victor Paul Dobre
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