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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTATILOR 

 
 
Comisia pentru munca si protectie sociala           Nr.27/335/20 noiembrie 2003 
 
 
 

RAPORT 
asupra propunerii legislative privind clasificarea societatilor nationale  

si a regiilor si pentru stabilirea nivelurilor maxime de salarizare  
a conducatorilor acestora 

 
 
 În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Comisia pentru 
munca si protectie sociala a fost sesizata pentru dezbatere pe fond cu propunerea legislativa privind 
clasificarea societatilor comerciale si a regiilor si pentru stabilirea nivelurilor maxime de salarizare a 
conducatorilor acestora, trimisa cu adresa nr.329 din 25 august 2003. 
 

 La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul 
Legislativ si Comisia pentru administratie publica, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic, precum si 
punctul de vedere al Guvernului. 

 

Comisia a fost sesizata cu dezbaterea si avizarea propunerii legislative mai sus mentionate în 
procedura obisnuita. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor constitutionale, 

si are ca obiect de reglementare clasificarea societatilor nationale si a regiilor autonome care beneficiaza 
de finantare sau subventii de la buget si stabilirea nivelurilor maxime de salarizare a conducatorilor 
acestora. 

 

Comisia propune Plenului respingerea propunerii legislative din urmatoarele considerente: 
1. Reglementarile cuprinse în propunerea legislativa exista deja în 3 acte normative în vigoare: 

• organizarea regiilor autonome si a societatilor este reglementata prin prevederile 
Ordonantei Guvernului nr.15/1993, precum si de cele ale Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr.30/1997. 

• în ceea ce priveste stabilirea drepturilor salariale ale conducatorilor agentilor 
economici, potrivit prevederilor art.7 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr.79/2001, acestia sunt remunerati tinându-se seama de volumul si importanta 
activitatii, cu un salariu de baza lunar care nu depaseste  indemnizatia lunara pentru 
functia de secretar de stat prevazuta de lege. 

2. Atât societatile si companiile nationale, cât si regiile, îsi desfasoara activitatea pe principiile 
gestiunii economice proprii. Stabilirea salariilor organelor de conducere si a indemnizatiei 
pentru membrii consiliului de administratie constituie atributia exclusiva a consiliului de 
administratie. 

3. Prin reglementarile propuse, propunerea legislativa contravine si prevederilor art.157 din 
Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, potrivit carora salariile se stabilesc prin negocieri 
individuale si/sau colective între angajator si salariati sau reprezentanti ai acestora. 
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La lucrarile comisiei au fost prezenti 19 deputati, din totalul de 21 membri ai comisiei. 
Prezentul raport a fost adoptat cu majoritate din voturile celor prezenti. 
 
În urma dezbaterii propunerii legislative în sedinta din 18 noiembrie 2003, Comisia propune 

respingerea acesteia cu 9 voturi pentru, 6 voturi împotriva si o abtinere. 
 
 
 
VICEPRESEDINTE,   SECRETAR, 
Dumitru BUZATU   Pavel TODORAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert Elena MESAROS 


