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              În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru 
completarea  Ordonanţei Guvernului nr.2/2006 privind reglementarea 
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici, trimisă cu 
adresa nr.Pl-x 292 din 23 aprilie 2007, înregistrată cu nr. 31/482 din 24 
aprilie 2007. 
              Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă. 

    În conformitate cu dispoziţiile art.75 din Constituţia României, 
republicată şi ale art.92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională .  
             Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut propunerea legislativă  menţionată mai sus, în 
şedinţa din  7 mai 2007. 
      Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă 
avizării, expunerea de motive, Ordonanţa Guvernului nr.2/2006,  punctul de 
vedere al Guvernului,  transmis cu adresa nr.16/04.01.2007, prin care nu 
susţine adoptarea iniţiativei legislative  şi avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ nr.1591 din 27 noiembrie 2007. 
                 Membrii Comisiei juridice, cu prilejul dezbaterilor, au constatat 
că iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.351  a 
Ordonanţei Guvernului nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale 
şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici, pentru anul 2006, în sensul ca 
funcţionarilor publici care ocupă  funcţii de conducere să li se transforme în 
mod corespunzător propriul post, cu respectarea condiţiei de vechime în 
funcţia publică prevăzută de lege, la care se adaugă indemnizaţia de 
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conducere. În acelaşi timp, s-a constatat că prin Legea nr.417/2006 pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2006, după art.35 a fost introdus un 
nou articol, art.351 , cu următorul conţinut:  
  „(1) Prevederile art.35 se aplică şi în cazul funcţionarilor publici numiţi, 
de la intrarea în vigoare a Legii nr.188/1999 până în anul 2006, într-o 
funcţie publică de director general sau într-o altă funcţie publică de 
conducere, pentru funcţia publică de execuţie care stă la baza stabilirii 
salariului funcţiei de conducere, transformându-se în mod corespunzător 
poziţia respectivă din statul de personal. 
     (2) Persoanele promovate în condiţiile alin.(1) vor fi încadrate la nivelul 
treptei 1 de salarizare.”  
               Faţă de cele precizate, propunerea legislativă a rămas fără obiect. 
               În urma dezbaterilor Comisia, în unanimitate, a hotărât avizarea 
negativă a propunerii legislative . 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 
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