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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 3 martie 2009 

Nr. 27/450 
 
 

 
 

R A P O R T 
asupra proiectului 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 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 
adresa nr. PLx 651 din 4 noiembrie 2008, cu dezbaterea pe fond în 
procedură de urgenţă, a proiectului 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. 

 



La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere avizele 
favorabile ale: 
• Consiliului Legislativ (nr.573/15.05.2008) 
• Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/1032/27.01.2009) 
• Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic (nr.26/3025/27.01.2009) 
• punctul de vedere al Guvernului nr.460/DRP/02.02.2009. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea unui cadru 
legal unitar de salarizare a consilierilor pentru afaceri europene, prin 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2003, 
respectiv a Ordonanţei Guvernului nr.10/2008.  

Astfel, prin prezenta ordonanţă de urgenţă se propune: 
- modificarea art.30 din O.G. nr.10/2008, prin stabilirea salariilor de bază 

pentru personalul încadrat pe funcţia de consilier pentru afaceri 
europene, între limite, minimă şi maximă, pe baza Metodologiei pentru 
stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale 
şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite, 
aprobată prin H.G. nr.749/1998, cu completările ulterioare. 

- completarea anexei nr.Ib la O.G. nr.10/2008, prin introducerea funcţiei 
de consilier pentru afaceri europene, prevăzută cu un nivel al salariului de 
bază cuprins între o limită minimă şi o limită maximă, şi anume 2.103 lei 
şi, respectiv, 3.232 lei. 

- acordarea sporurilor şi a celorlalte elemente salariale aplicabile în 
autoritatea şi instituţia publică în care consilierii pentru afaceri europene 
îşi desfăşoară activitatea, eliminându-se limitarea nivelului de salarizare 
al acestei funcţii la nivelul salariului de bază al secretarului general din 
ministere, prevăzută de reglementarea anterioară. 

- menţinerea dreptului la acordarea primei de vacanţă şi a premierii lunare 
în cuantum de 10%, de care consilierii pentru afaceri europene beneficiau 
datorită asimilării cu o funcţie diplomatică. 

- abrogarea dispoziţiilor din cuprinsul art.3 alin.(2) din O.U.G. nr.19/2003, 
precum şi a H.G. nr.4/2004, dispoziţii care intră în coliziune cu 
reglementările preconizate. 

 
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului 

de lege în forma prezentată, pentru realizarea unui cadru unitar de 
salarizare a consilierilor pentru afaceri europene. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 25 februarie 
2009 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor: 
 d-l Ion Gibescu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
 d-l Ion Gogoescu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice. 

 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 6 octombrie 

2008. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor. 
 

 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier Elena MESAROŞ 
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