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        08 septembrie 2005 
 
 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru apobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale 

anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor  
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.89 şi 108 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru 
apobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2005 privind 
operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, trimis comisiei cu adresa nr. PL-x 359 din 06 
septembrie 2005. 

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au examinat proiectul de 
lege mai sus menţionat în şedinţa din 07 septembrie 2005. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu următorul amendament: 

 
Nr. 
crt. Text iniţial Amendamentul propus 

(autorul acestuia) Motivare 

0 1 2 3 
 
1 

 
Art.3. - La articolul 21 din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.38/2003 privind salarizarea 
şi alte drepturi ale poliţiştilor, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.65 din 
2 februarie 2003, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 353/2003, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, 
alineatul (11), cu următorul  

 
Se propune reformularea 
textului după cum urmează: 
“Art.3. - La articolul 21 din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.38/2003 privind salarizarea 
şi alte drepturi ale poliţiştilor, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.65 din 
2 februarie 2003, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 353/2003, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, după alineatul (1) se 

 

    

Administrator
conform



 

 

    

 cuprins:  
"(11) Poliţiştii care desfăşoară 
activităţi privind prevenirea şi 
combaterea corupţiei în rândul 
personalului Ministerului 
Administraţiei şi Internelor 
beneficiază de un spor lunar de 
30% din salariul de bază." 
 

introduce un nou alineat, 
alineatul (11), cu următorul 
cuprins:  
"(11) Poliţiştii din Direcţia 
generală anticorupţie din 
subordinea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor 
beneficiază de un spor lunar de 
40% din salariul de bază." 
 
Autori: deputaţii Stelian Duţu, 
Marian Sârbu, Ioan Cindrea, 
Iuliu Furo, Valentin Adrian 
Iliescu, Alexandru Mocanu 
 

 
 
 
Pentru stimularea şi 
accelerarea luptei 
împotriva corupţiei 

 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Stelian DUŢU     Karoly KEREKES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit,  
Expert Adriana BREAZU 
 
 




