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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 
privind nivelul salariilor de bază şi a altor drepturi ale personalului bugetar 

salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă nr.24/2000 privind sistemul de stabilire 
a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi 

personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor 

pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri 
de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului 

contractual salarizat prin legi speciale 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, prin 
adresa nr. PL.x 266 din 5 mai 2008 cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi a altor 
drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă 
nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul 
contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si 
III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în 
sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de 
demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor 
salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi 
speciale. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic au examinat proiectul de lege mai sus menţionat 
în şedinţa din 18 iunie 2008. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

         VICEPREŞEDINTE,            SECRETAR, 

             Mircea Duşa            Seres Denes 
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Întocmit:  
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