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Cu adresa nr. PL-X 252 din 10 aprilie 2006, Biroul Permanent conform art. 95 şi 115 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în procedură de urgenţă, pentru 
examinare şi avizare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege privind 
creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 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. 

 
In urma examinării în şedinţa din 20.04.2006, Comisia, cu unanimitate de voturi, 

propun ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următorul amendament: 
 

Nr. 
crt. Text iniţial Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

1.  
 
Art. 3 – (2) Indemnizaţiile 
controlorilor financiari, 
stabilite conform alin. (1), 
reprezintă baza de calcul pentru 
stabilirea drepturilor şi 
obligaţiilor care se determină în 
raport cu venitul salarial şi vor 
fi înscrise în statul de funcţii 
valabil pentru anul 2006. 

Alineatul 2 al art. 3 va avea 
următorul cuprins: 
Art. 3 – (2) Indemnizaţiile 
stabilite conform alin. (1), sunt 
unica formă de remunerare 
lunară a activităţii 
corespunzătoare funcţiei de 
controlor financiar şi reprezintă 
baza de calcul pentru stabilirea 
drepturilor şi obligaţiilor care se 
determină în raport cu venitul 
salarial şi vor fi înscrise în statul 

Pentru mai multă 
claritate şi pentru a 
nu se crea 
interpretări privind 
indemnizaţiile 
controlorilor 
financiari, având în 
vedere corelarea 
acestora cu 
indemnizaţiile 
funcţiilor de 
demnitate publică, 

asupra proiectului de Lege privind creşterile salariale ce se vor acorda în 
anul 2006 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 

Administrator
Original



 2

Nr. 
crt. Text iniţial Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

de funcţii valabil pentru anul 
2006. 

care potrivit legii 
sunt unica formă de 
remunerare. 
Precizăm ca această 
prevedere există în 
prezent şi la art. 3 
din OUG nr. 
160/2000, care se 
modifică prin 
prezenta lege. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
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