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AVIZ

Cu adresa nr.148 din 25 martie 2002, Biroul Permanent, conform art. 89 şi 107 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat pentru examinare şi avizare Comisia pentru
Buget, Finanţe şi Bănci cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.29/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi.

In urma examinării proiectului de Lege sus menţionat, în şedinţa din 2 aprilie 2002,
Comisia, cu unanimitate de voturi, propune ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu
amendamentul că anexa care face parte din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.29/2002 se
înlocuieşte cu anexa la prezentul aviz.

PREŞEDINTE,

Prof.dr. Florin Georgescu

SECRETAR,

Dr. Daniel Ionescu

Consilieri parlamentari,
Onete Alexandru
Bărdiţă Mariana

asupra proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2002 pentru
modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea
controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
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ANEXA
Valoarea de referinţă sectorială = 1.232.064∗∗∗∗

Coeficientul de multiplicareDenumirea funcţiei Nivelul
studiilor Clasa Gradul Judeţe Aparatul central

Controlor financiar
- cu vechime minimă
 în specialitate de 12-14 ani

S I 1
2
3

13.000
12,750
12,500

13,750
13,500
13,000

Controlor financiar
- cu vechime minimă
în specialitate de 9-11 ani

S II 1
2
3

12,000
11,500
11,250

12,500
12,000
11,750

Controlor financiar
- cu vechime minimă
în specialitate de 7 � 8 ani

S III 1
2
3

11,000
10,750
10,500

11,500
11,000
10,750

Controlor financiar asistent
- cu vechime minimă în
specialitate de 5 � 6 ani
- cu vechime minimă în
specialitate de 3 �4 ani
- cu vechime minimă în
specialitate de 1 � 2 ani

S 1

2

3

7,500

6,000

4,500

8,000

7,500

5,500

Director
- cu vechime minimă în
specialitate de 10 ani

S 1
2
3

14,000
13,000
12,500

15,750
15,500
15,000

Director adjunct
- cu vechime minimă în
specialitate de 8 ani

S 1 13,750 14,750

Şef serviciu
- cu vechime minimă în
specialitate de 7 ani

S 1 13,500 14,500

Şef birou
- cu vechime minimă în
specialitate de 6 ani

S 1 13,250 14,000

1. Prin vechime în specialitate se înţelege vechimea în funcţii economice din care, pentru funcţiile de
conducere se impune o vechime minimă de 5 ani în funcţii de control financiar.

2. Procedura de avansare în grade şi clase se stabileşte prin norme metodologice aprobate de Plenul
Curţii de Conturi, cu respectarea prevederilor Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

3. Pentru specialiştii de o valoarea excepţională Plenul Curţii de Conturi poate reduce vechimea
prevăzută în prezenta anexă cu 2-4 ani.

4. Categoria coeficientului de multiplicare pe judeţe şi aparatul central pentru directori, directori
adjuncţi, şefi de serviciu şi şefi de birou se stabileşte anual, în raport cu evaluarea activităţii profesionale, de
conducerea Curţii de Conturi.

5. Echivalarea gradelor profesionale existente, pentru personalul de execuţie, cu clasele şi, respectiv,
gradele prevăzute în prezenta anexă se face cu aprobarea Comitetului de conducere al Curţii de Conturi şi se
analizează anual în raport cu rezultatele profesionale ale fiecărui salariat.

                                             
∗  Valoarea de referinţă sectorială include majorarea efectuată în prima etapă, urmare aplicării O.U.G. nr.187/2001 privind creşterile
salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar.
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