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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială          Nr. 326/15.10.1997 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1997 privind  

reglementarea modului de plată a personalului angajat prin convenţii civile  
pentru încasarea creanţelor bugetare administrate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 

 
 
 În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1997 privind reglementarea modului de plată a 
personalului angajat prin convenţii civile pentru încasarea creanţelor bugetare administrate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în şedinţa din 7 
octombrie 1997, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 
  

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Motivare 

 
1. 

 
Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr. 32 din 25 august 1997 
privind reglementarea modului de plată a 
personalului angajat prin convenţii civile 
pentru încasarea creanţelor bugetare 
administrate de Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale adoptată în temeiul art.1 
lit. j din Legea nr. 134/1997 pentru 
abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
şi publicatăîn Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 212 din 27 august 1997. 

 
Se propune completarea textului la final cu sintagma 
“cu următoarele modificări:”. 

 
Având în vedere modificarea unor texte 
ale Ordonanţei propusă în Raport. 
 

 
2. 

 
Art.2. (1) Drepturile cuvenite se calculează 
pe bază de tarife maximale stabilite de 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, de 
până la 25%, aplicate asupra încasărilor 

 
Se propune înscrierea în Legea de aprobare a unui text 
cu următorul cuprins: 
“Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“Art.2. - (1) Drepturile cuvenite se calculează pe bază 
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realizate, iar plata drepturilor se suportă 
din majorările de întârziere încasate la 
bugetul asigurărilor sociale de stat, potrivit 
dispoziţiilor legale. 
(2) Persoanelor încadrate potrivit prezentei 
ordonanţe nu le sunt aplicabile prevederile 
art.20 din Legea nr.40/1991, republicată. 
 

de tarife maximale stabilite de Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale, cu avizul Ministerului de Finanţe, de 
până la 25%, aplicate asupra încasărilor realizate, iar 
plata drepturilor se suportă din majorările de întârziere 
încasate la bugetul asigurărilor sociale de stat, potrivit 
dispoziţiilor legale. 
(2) Persoanelor angajate potrivit prezentei ordonanţe nu 
le sunt aplicabile prevederile art.20 din Legea 
nr.40/1991, republicată.”  
 
Autori: d-nii deputaţi Marian Sârbu şi George Şerban 
 

 
Întrucât Ministerul de Finanţe este 
organul administraţiei publice abilitat 
să stabilească tarife. 
 
 
 
 
 
Pentru o mai corectă formulare. 

 
 
 
     PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
 
  VALENTIN ADRIAN ILIESCU            TEODOR STANCA 
 
 
 

Expert, 
Elena MESAROŞ 


