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       Nr. 30/103/07.09.2005_  

 

 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2005 pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr .9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 
personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

24/2000 privind sistemul de stabilire a  salariilor  de bază pentru personalul 
contractual din sectorul bugetar şi personalul salarizat potrivit anexelor nr. II şi III 

la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul 
bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică 

 
 În conformitate cu prevederile art. 89 şi 108 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost 

sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 118/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr .9/2005 

privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat 

potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a  

salariilor  de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalul salarizat 

potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor 

de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de 

demnitate publică, transmis cu adresa PL.-X 344 din 28 iulie 2005, înregistrat cu nr. 

30/103/29.07.2005. 

 Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în şedinţa 

din 28 iulie 2005. 

 Camera Deputaţilor este Cameră  decizională. 

Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a 

dezbătut proiectul de Lege mai sus menţionat, în şedinţa din 7 septembrie 2005. 

În calitate de invitat a participat la lucrările Comisiei dl. Ioan Onisei secretar de 

stat în Ministerul Culturii şi Cultelor 

MihaiM



 Membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege şi ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului supusă aprobării, ţinând cont de avizul Consiliului Legislativ şi au  hotărât cu 

unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege, în forma prezentată. 

 Sub raport de obiectul şi conţinutul său proiectul lege face parte din categoria 

legilor organice. 

 
         PREŞEDINTE, 
 
              Raluca TURCAN 


