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Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţei Comisiei din ziua de 16 şi 17 iunie 1998 

 
 

 La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi.   
 A participat ca invitat dl Iuliu Bara - Secretar de Stat la Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale. 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de dl deputat Valentin Adrian Iliescu, 
preşedintele comisiei şi dna deputat Smaranda Dobrescu - vicepreşedinte.  
 Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 
 1. Proiectul de Lege privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în 
sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate 
publică. 
 2. Discuţii cu reprezentanţii principalelor confederaţii sindicale. 
 În prezentarea generală de către iniţiator a proiectului de lege, s-au arătat 
scopul şi obiectivele promovării lui: 
 - crearea mecanismului de stabilire a salariilor în sectorul bugetar pe principiul 
diferenţierii între persoane ce ocupă aceeaşi funcţie - principiul competenţei; 
 - creşterea răspunderii manageriale, prin găsirea resurselor financiare pentru o 
salarizare adecvată cerinţelor funcţiei ocupate. 
 Întrucât învăţământul nu a fost inclus în acest proiect de lege, dl Anghel 
Stanciu - preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi dl 
deputat Virgil Petrescu şi-au exprimat dorinţa de a participa la şedinţă în vederea 
susţinerii ideii de a introduce în acest proiect de lege şi sistemul de învăţământ care, 
în conformitate cu prevederile stipulate, a fost exclus, întrucât el are un alt principiu 
de salarizare bazat pe tranşe de vechime. Această propunere a Comisiei pentru 
învăţământ a fost susţinută şi argumentată şi de către dl deputat Varujan Pambuccian, 
care a arătat că prin excluderea învăţământului din proiectul de lege, personalul 
acestui sector va fi omis pe viitor de la glisarea salariilor, deoarece Statutul 
personalului didactic reglementează doar sporurile acordate şi nu salariul de bază. 
 Supusă la vot, propunerea a fost acceptată cu majoritate de voturi (2 abţineri 
din totalul voturilor). 
 În urma dezbaterilor pe articole, proiectul de lege a fost adoptat cu 1 vot 
împotrivă şi o abţinere cu următoarele modificări: 
 Art.12(1) - amendat, iniţiator dna deputat Bondi Gyongyike; 
 Art.12(3) - eliminat - iniţiator dl deputat George Şerban; 
 Art.20 - introducerea unui alineat nou - autor dl deputat Marian Sârbu; 
 Art.27 lit.b) - eliminare - autor dl deputat Varujan Pambuccian; 
 Anexa I - introducerea la pct. 6 a secţiunii "Învăţământ"; 
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 Anexa II/1 - amendarea pct.4 referitor la "Secretarii şi Chestorii Camerei 
Deputaţilor şi Senatului" - autor dl deputat Marian Sârbu; 
 Anexa II/2 - eliminarea coeficienţilor de salarizare pentru preşedinţii Curţii 
Supreme de Justiţie, Curţii Constituţionale şi Curţii de Conturi - autor dl deputat 
Vasile Stan; 
   - introducerea unei poziţii distincte pentru preşedintele Academiei 
Române - autor dl deputat Iuliu Furo; 
 Anexa III - modificarea coeficienţilor la poziţiile 1, 4, 6 - autor dl deputat 
Dumitru Buzatu; 
 Anexa V pct.3 - amendare poz.3 - autor dl deputat Teodor Stanca; 
 Anexa VII/7 - pct.1 - modificarea coeficientului la expert vamal - autor dl 
deputat Iuliu Furo;  
 Anexa VIII/1 - pct.1 şi 10 - modificarea coeficienţilor - autori dl deputat 
Kerekes Karoly şi dna deputat Bondi Gyongyike. 
 După încheierea dezbaterilor a avut loc o întâlnire între membrii comisiei şi 
reprezentanţii principalelor confederaţii sindicale: CNSLR-Frăţia, Cartel Alfa, BNS, 
CSDR, în vederea clarificării unor aspecte legate de filosofia legii. 
 Reprezentanţii sindicatelor au apreciat ca negative diferenţierea valorii 
sectoriale a salariilor de bază în sistemul bugetar, precum şi oportunitatea aplicării 
acestei legi în faza actuală, arătând că raportul disproporţionat între resurse şi 
performanţă va duce la reduceri de personal. 
 Dl Secretar de Stat Iuliu Bara a răspuns întrebărilor formulate de reprezentanţii 
sindicatelor şi a accentuat importanţa promovării acestui proiect de lege care 
implementează criterii de eligibilitate pentru atingerea salariului maxim, mergându-
se pe principiul competenţei şi nu al vechimii în muncă. 
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