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CAMERA DEPUTAŢILOR Data 3.09.2001
Comisia pentru muncă şi protecţie socială Nr.570 /XVIII/7

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/1999 privind salarizarea

personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/1999 privind
salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe , în şedinţa din 28.08.2001, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială propune ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie
Motivarea

0 1 2 3
1.

2.

Articol unic � Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.117/1999 privind
salarizarea personalului Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe.

(din Ordonanţă)
Art.2 � Salarizarea personalului Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, denumită în
continuare agenţie, se face ţinându-se seama

Se propune completarea textului la final cu
sintagma �cu următoarele modificări:�

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text, ca pct.1, cu următorul cuprins:
�1. La articolul 2 se propune eliminarea sintagmei

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

Întrucăt specificul activităţii
desfăşurate în cadrul Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe nu implică
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de rolul, răspunderea, importanţa socială,
complexitatea, specificul activităţii fiecărei
funcţii, precum şi de pregătirea şi  competenţa
profesională a persoanelor care exercită aceste
funcţii, de riscul şi de suprasolicitarea
neuropsihică, pe baza criteriilor aprobate de
Consiliul Naţional de Coordonare.

�de riscul şi de suprasolicitarea neuropsihică�
Autor: doamna deputat Maria Apostolescu

risc sau suprasolicitare neuropsihică

3.
(din Ordonanţă)
Art.4 � Salariile de bază pentru personalul
agenţiei sunt cele rezultate din înmulţirea
coeficienţilor de ierarhizare cu valoarea de
referinţă. Salarizarea personalului agenţiei se
face potrivit art.4 alin.(2) din Legea salarizării
nr.14/1991, prin negocieri colective sau, după
caz, individuale, între agenţie, ca persoană
juridica care angajează şi salariaţii sau
reprezentanţii acestora, în limitele
coeficienţilor de ierarhizare corespunzători
funcţiei. Persoanele care ocupă funcţii de
conducere beneficiază şi de o indemnizaţie de
conducere, care face parte din salariul de
bază, diferenţiată în raport cu răspunderea
funcţiei de conducere îndeplinite.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text, ca pct.2, cu următorul cuprins:
�2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
�Art.4 - Salariile de bază pentru personalul agenţiei
sunt cele rezultate din înmulţirea coeficienţilor de
ierarhizare cu valoarea de referinţă. Persoanele care
ocupă funcţii de conducere beneficiază şi de o
indemnizaţie de conducere, care face parte din
salariul de bază, diferenţiată în raport cu
răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite.�
Autor: Domna deputat Smaranda Dobrescu

Întrucât salarizarea în cadrul agenţiei
nu se face pe bază de negociere, ci
conform anexei la prezenta
ordonanţă.

4.
(din Ordonanţă)
Art.8 � Salariaţii agenţiei primesc lunar un
spor de confidenţialitate de 25% din salariul
de bază.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text ca pct.3 cu următorul cuprins:
�3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
�Art.8 - Salariaţii agenţiei primesc lunar un spor de
confidenţialitate de 10% din salariul de bază.�
Autor: Domnul deputat Emil Crişan

S-a considerat ca acordarea sporului
de confidenţialitate în procent de
25% întregului personal al agenţiei ar
conduce la majorarea considerabilă şi
nejustificată a salariilor.
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5.
(din Ordonanţă)
Art.11 � Salariaţii care lucrează în condiţii
speciale de muncă primesc un spor de până la
15% din salariul de bază. Locurile de muncă,
categoriile de salariaţi şi cuantumul sporului
se aprobă de consiliul de administraţie.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text ca pct.4 cu următorul cuprins:
�4. Articolul 11 se elimină�
Autor: Doamna deputat Smaranda Dobrescu

Întrucât acordarea acestui spor nu se
justifică.

6.
(din Ordonanţă)
Art.12 � Drepturile privind indemnizaţia
pentru concediul de odihnă şi pentru
incapacitate temporară de muncă se
calculează potrivit reglementărilor legale în
vigoare.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text ca pct.5 cu următorul cuprins:
�5. Articolul 12 se elimină�

 Autori: Doamna deputat Smaranda Dobrescu
              Domnul deputat Ion Mînzînă

S-a considerat că textul este inutil, el
făcând trimitere la dreptul comun în
materie.
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În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial) Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare

0 1 2 3

1. Art.5 � Valoarea de referinţă specifică a
agenţiei se actualizează anual, în raport
cu creşterea estimată a preţurilor de
consum, prin legea bugetului de stat.

Doamna deputat Smaranda Dobrescu propune
eliminarea sintagmei �prin legea bugetului de stat�
din finalul textului.

Argumente pentru susţinere:
Întrucât principalele surse de venit sunt
extrabugetare.
Argumente pentru respingere:
S-a considerat că până în prezent agenţia a
avut specificul unei instituţii bugetare.

2. Art.8 - Salariaţii agenţiei primesc lunar
un spor de confidenţialitate de 25% din
salariul de bază.

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, precum şi
domnii deputaţi Smaranda Dobrescu şi Valentin
Adrian Iliescu propun reformularea textului, după
cum urmează:
�Art.8 � Salariaţii agenţiei pot primi un spor lunar
de confidenţialitate de până la 25% din salariul de
bază. Funcţiile care beneficiază de acest spor şi
cuantumul sporului se stabilesc de către Consiliul
de administraţie.�

Argumente pentru susţinere:
Nu toţi angajaţii ANL desfăşoară activităţi
care au un caracter de confidenţialitate.
Argumente pentru respingere:
S-a considerat mai corectă propunerea din
raport (pct.3).

3. Anexă
�Valoarea de referinţă = 1.000.000 lei�

Comisia pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale propune
reducerea valorii de referinţă din Anexa la
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.117/1999
de la 1.000.000 lei la 635.000 lei.

Argumente pentru susţinere:
Nu există argumente pertinente care să
susţină diferenţierea propusă a valorii de
referinţă pentru angajaţii agenţiei faţă de cea
stabilită de Legea nr.154/1998 pentru ceilalţi
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Autor: Domnul deputat Liviu Alexandru Mera funcţionari publici.
Argumente pentru respingere:
S-a considerat că stabilirea valorii de
referinţă trebuie să se facă prin Legea
bugetului de stat.

4. Anexă
�Nomenclatorul funcţiilor de conducere
şi de execuţie din cadrul Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe şi nivelul
salariilor de bază şi al indemnizaţiilor de
conducere
A. Salarii de bază
I. Coeficienţii de ierarhizare pentru
funcţiile de conducere din agenţie

Nr.    Funcţia de       Coeficientul de
Crt.    Conducere          ierarhizare
1. Director general    10,00-11,20
2. Director general
       adjunct                8,00-9,50�

Comisia pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale propune
reducerea coeficientului de ierarhizare pentru
funcţia de director general şi, respectiv, pentru cea
de director general adjunct, după cum urmează:
�A. Salarii de bază
I. Coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile de
conducere din agenţie

Nr.    Funcţia de       Coeficientul de
Crt.    Conducere          ierarhizare
1. Director general    8,5-9,5
2. Director general
       adjunct               7,00-8,00�
Autor: Domnul deputat Liviu Alexandru Mera

Argumente pentru susţinere:
Nu există argumente pertinente care să
susţină diferenţierea propusă a valorii de
referinţă pentru angajaţii Agenţiei faţă de
cea stabilită de Legea nr.154/1998 pentru
ceilalţi funcţionari publici.

Argumente pentru respingere:
Având în vedere şi veniturile extrabugetare
de care dispune agenţia s-a considerat
oportun şi justificat să se menţină
coeficienţii propuşi în ordonanţă.

    

PREŞEDINTE,   SECRETAR,
SMARANDA DOBRESCU ION MÎNZÎNĂ

Întocmit,
Expert Elena MESAROŞ
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