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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Nr.27/297/12 iunie 2007 
 
 

RAPORT  COMUN SUPLIMENTAR 
asupra  

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.495/2004 
privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia 

centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, 
oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu 

modificările şi completările ulterioare 
(Plx.220/2007) 

şi 
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.495/2004 

privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia 
centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, 

oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu 
modificările şi completările ulterioare 

(Plx.221/2007) 
 
 
 

1. În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.495/2004 privind 
salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a 
Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi 
institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi completările 
ulterioare (Plx.220/2007) şi propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale 
personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la 
misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din 
străinătate, cu modificările şi completările ulterioare (Plx.221/2007) au fost 
retrimise Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în vederea întocmirii unui 
raport suplimentar, cu adresa nr. Plx.220 şi Plx.221 din 15 mai 2007. 
 

În urma rediscutării celor două propuneri legislative în şedinţa din 5 iunie 
2007, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea soluţiilor iniţiale, de 
respingere a propunerilor legislative, exprimate în rapoartele depuse cu nr.158 şi 
159 în data de 9 mai 2007. 
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2. Propunerile legislative fac parte din categoria legilor ordinare, conform 
prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 
3. La lucrările comisiilor care au avut loc în şedinţa din data de 5 iunie 2007 

au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 19 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
4. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 

din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.  
 

 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
  Gheorghe Barbu     Kerekes Károly  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert Monica Rallu CURTA 


