
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

 
 
 
  Domnului deputat 

   Valentin Iliescu, 

  Preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

 
 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe 

 
 
 
  Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a transmis, cu adresa 

nr. 276 din 23 august 1999, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, în vederea avizării, proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/1999 privind 

salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

  În şedinţa din 15 septembrie 1999, membrii comisiei au examinat 

proiectul de lege şi au hotărât, cu majoritate de voturi, să îi acorde aviz 

favorabil, cu următoarele amendamente: 
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  Amendamente admise: 

Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.     Anexă  

    “Valoarea de referinţă = 
1.000.000 lei”     
 
     

    Domnul Liviu Alexandru 
Mera a propus reducerea 
valorii de referinţă din Anexa 
la ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 117/1999 de la 
1.000.000 lei la 635.000 lei. 
    Amendamentul a fost 
admis de membrii comisiei cu 
majoritate de voturi. 

    Nu există 
argumente 
pertinente care să 
susţină 
diferenţierea 
propusă a valorii de 
referinţă pentru 
angajaţii Agenţiei 
faţă de cea stabilită 
de Legea nr. 
154/1998 pentru 
ceilalţi funcţionari 
publici. 
 

2.     
     Anexă    
    “Nomenclatorul funcţiilor de 
conducere şi de execuţie din 
cadrul Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe şi nivelul salariilor de 
bază şi al indemnizaţiilor de 
conducere 

A. Salarii de bază 
    I. Coeficienţi de ierarhizare 
pentru funcţiile de conducere din 
agenţie 
 
Nr.  Funcţia de                                   Coeficientul de 
crt.  Conducere                                   ierarhizare 
 
1.    Director general                         10,00 – 11,20 
2.  Director general adjunct            8,00  –   9,50” 

    
 Domnul deputat Liviu 
Alexandru Mera a propus 
reducerea coeficientului  de 
ierarhizare pentru funcţia de 
director general şi, respectiv, 
pentru cea de director general 
adjunct, după cum urmează:   
A. Salarii de bază 
    I. Coeficienţi de 
ierarhizare pentru funcţiile de 
conducere din agenţie 
 
Nr.  Funcţia de                                 Coeficientul de 
crt.  Conducere                                 ierarhizare 
 
1.    Director general                       8,5 – 9,5 
2.  Director general adjunct       7,00  –  8,00” 
     Amendamentul a fost 
admis de membrii comisiei cu 
majoritate de voturi. 
 

 
    Aceeaşi motivare 
ca la punctul 
anterior. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 
 

Marţian Dan 


