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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 14/2008, privind creşterile salariale care se vor 
acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curţii de 
Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul 
Curţii de Conturi 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr. Plx 262 din 5 mai 2008, cu dezbaterea pe fond în procedură 

obişnuită, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.14/2008 privind creşterile salariale care se vor acorda în anul 2008 

controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea 

controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi. 
 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.114/31.01.2008) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/415/12.05.2008). 
 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea, pentru 

anul 2008, de creşteri salariale, majorări ale indemnizaţiilor controlorilor 

financiari pentru activitatea desfăşurată neîntrerupt în cadrul instituţiei, 
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precum şi introducerea sporului de vechime în muncă pe tranşe de 

vechime, pentru controlorii financiari din cadrul Curţii de Conturi. 
 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea 

proiectului de lege în forma prezentată în vederea realizării unui sistem 

de salarizare atractiv, capabil să motiveze personalul din cadrul Curţii de 

Conturi. 
 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 3 iulie 2008 a 

participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, domnul Ion Gibescu, şef serviciu în cadrul Ministerului Muncii, 

Familiei şi Egalităţii de Şanse. 
 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 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 22 aprilie 2008. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
  Gheorghe Barbu   Kerekes Károly  
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier Elena MESAROŞ 

Întocmit, 
Expert Sorina Steliana SZABO 
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