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AVIZ 

 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea 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 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 (PL.x  694/2008) 
 

 În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
adresa nr. PL.x. 694/4 noiembrie 2008, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
primit, spre dezbatere şi avizare, proiectul de Lege pentru modificarea 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 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 (PL.x 694/2008). 
 În urma dezbaterilor din Comisie, în şedinţa din 4 februarie 2009, a rezultat faptul 
că, deşi ar fi necesară o majorare a salariilor pentru funcţiile de execuţie şi profesionale din 
cadrul federaţiilor şi unităţilor sportive, datorită constrângerilor bugetare curente, se 
consideră că o astfel de majorare în acest moment ar fi inoportună. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, a hotărât să emită aviz negativ 
asupra proiectului de lege menţionat. 
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