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1. PLx 183/2007 Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.27/2007 privind 
creşterile salariale ce se vor acorda în anul 
2007 controlorilor financiari din cadrul 
Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.160/2000
- Raportor: 

Cameră
decizională

28.03.2007 Raport 26.04.2007 * invitaţi: Curtea de Conturi

2. PLx 231/2007 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.15/2007 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.138/1999 privind salarizarea şi alte 
drepturi ale personalului militar din 
instituţiile publice de apărare naţională, 
ordine publică şi siguranţă naţională, 
precum şi acordarea unor drepturi salariale 
personalului civil din aceste instituţii
- Raportor: 

Cameră
decizională

10.04.2007 Raport 8.05.2007 * invitaţi: Ministerul Apărării, 
Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative, 
Ministerul Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse şi Ministerul 
Economiei şi Finanţelor

a lucrărilor comisiei din 22 mai 2007

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială
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3. PLx 257/2007 Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.23/2007 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale personalului 
contractual din unităţile sanitare publice 
din sectorul sanitar
- Raportor: 

Cameră
decizională

16.04.2007 Raport 10.05.2007 * comun cu Comisia pentru 
sănătate şi familie                       
* invitaţi: Ministerul Sănătăţii, 
Ministerul Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse şi Ministerul 
Economiei şi Finanţelor

4. PLx 255/2007 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.6/2007 privind 
unele măsuri de reglementare a drepturilor 
salariale şi a altor drepturi ale 
funcţionarilor publici până la intrarea în 
vigoare a legii privind sistemul unitar de 
salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor 
publici, precum şi creşterile salariale care 
se acordă funcţionarilor publici în anul 
2007
- Raportor: 

Cameră
decizională

16.04.2007 Raport 10.05.2007 * comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic                  * 
invitaţi: Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative, 
Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici, 
Ministerul Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse şi Ministerul 
Economiei şi Finanţelor

pag. 2 / 5



0 1 2 3 4 5 6 7
5. PLx 232/2007 Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.10/2007 privind 
creşterile salariale ce se vor acorda în anul 
2007 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 
personalului 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 indemnizaţiillor pentru 
persoane care ocupă funcţii de demnitate 
publică
- Raportor: 

Cameră
decizională

10.04.2007 Raport 8.05.2007 * invitaţi: Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse şi 
Ministerul Economiei şi 
Finanţelor

6. PLx 229/2007 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/2007 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.64/2006 privind salarizarea şi alte 
drepturi ale funcţionarilor publici cu statut 
special din sistemul administraţiei 
penitenciare
- Raportor: 

Cameră
decizională

10.04.2007 Raport 8.05.2007 * invitaţi: Ministerul Justiţiei, 
Ministerul Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse şi Ministerul 
Economiei şi Finanţelor
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7. PLx 228/2007 Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.16/2007 privind 
creşterile salariale ce se vor acorda în anul 
2007 personalului salarizat potrivit 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
- Raportor: 

Cameră
decizională

10.04.2007 Raport 8.05.2007 * invitaţi: Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse şi 
Ministerul Economiei şi 
Finanţelor

8. PLx 291/2007 Proiect de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 
privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate de către regimurile 
instaurate în România cu începere de la 6 
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din 
motive etnice
- Raportor: 

Cameră
decizională

23.04.2007 Raport 17.05.2007

9. PLx 289/2007 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.11/2007 privind 
creşterile salariale ce se vor acorda în anul 
2007 personalului didactic din învăţământ, 
salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind 
Statutul personalului didactic
- Raportor: 

Cameră
decizională

23.04.2007 Raport 17.05.2007
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10. PLx 278/2007 Proiect de Lege pentru completarea Legii 

nr.147/2000 privind reducerile acordate 
pensionarilor pentru transportul intern
- Raportor: 

Cameră
decizională

23.04.2007 Raport 17.05.2007

PREŞEDINTE
GHEORGHE BARBU

pag. 5 / 5


