
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

  

 
 
  

 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în procedură de urgenţă, cu dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, trimis cu adresa nr. PLx 483/2018 din 26 septembrie 2018. 
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat 

proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 3 octombrie 2018. 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă 

a proiectului de lege cu un amendament, redat în anexa la prezentul aviz.  
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Adrian Solomon      Violeta Răduţ 

        

Bucureşti, 8 octombrie 2018 
Nr. 4c-9/753 



 
ANEXA 

 
AMENDAMENTE ADMISE: 

 

 

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.   
Anexa nr. VIII 
 
Capitolul II, subcapitolul 1, lit.A,  
secţiunea II, punctul 3, litera b), 
punctul 4 din Notă 
 
 
 
 
 
 
 
4. Persoanele care, potrivit 
legii, gestionează informaţii 
clasificate beneficiază de un spor 
de până la 15% din salariul de 
bază acordat pentru gestionarea 
datelor şi informaţiilor clasificate. 
Locurile de muncă, categoriile de 
personal şi mărimea concretă a 
sporului vor fi stabilite de plenul 

 
Art.55. - La anexa nr. VIII la 
Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.492 din 28 iunie 
2017, cu modificările şi 
completările ultatrioare, la 
Capitolul II, subcapitolul 1, lit. A, 
secţiunea II, punctul 3 litera b), 
punctul 4 din Notă se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
“4. Personalul din cadrul 
Oficiului care, potrivit legii, 
gestionează informaţii clasificate 
beneficiază de un spor de până la 
15% din salariul de bază acordat 
pentru gestionarea datelor şi 
informaţiilor clasificate. Locurile 
de muncă, categoriile de personal 
şi mărimea concretă a sporului 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiei 

 
Se elimină textul 
art.55 din proiectul 
de lege întrucât nu 
face obiectul acestui 
proiect. 
De asemenea, 
membrii comisiei 
au hotărât 
preluarea acestui 
amendament în 
Legea de aprobare 
a OUG 
nr.41/2018, 
ordonanţă care 
modifică şi 
completează Legea 
nr.153/2017. 
Pentru a evita 
modificări ale 
legislaţiei salarizării 
prin acte normative 



Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

Oficiului în funcţie de 
certificatul/avizul de securitate 
deţinut, obţinut potrivit legii. 

vor fi stabilite prin ordin al 
preşedintelui Oficiului în funcţie 
de certificatul/avizul de securitate 
deţinut, obţinut potrivit legii.” 
 

care nu au legătură 
cu aceasta. 

 
 

 

Întocmit, 

Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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