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L E G E 
 
 

 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului             
nr. 6/2004 pentru completarea anexei nr. V/1 b la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se 
vor acorda în anul 2003 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 
 
 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6 
din 11 martie 2004 pentru completarea anexei nr. V/1 b la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului  nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor 
acorda în anul 2003 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, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 17 martie 
2004. 
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Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 martie 2004, 

cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia 
României, republicată. 
 
 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

 

Doru Ioan Tărăcilă 

 
 
 
 Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din    
27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) 
din Constituţia României, republicată. 
 
 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

Viorel Hrebenciuc 
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