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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile şi 

pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1999 privind 

investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a fost sesizată, cu dezbaterea şi avizarea proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.17/2018 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2009 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru 

Siguranţa Aviaţiei Civile şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1999 

privind investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă, trimis 
cu adresa nr. PLx 591/2018 din 22 octombrie 2018. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege mai sus menţionat în 
şedinţa din 30 octombrie 2018. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu următoarele 

observaţii: 
- prin forma adoptată de Senat se introduc texte noi, prin care se doreşte 

ca grila proprie de salarizare a personalului din cadrul AIAS să se stabilească de 
către consiliul de conducere, la propunerea directorului general al AIAS, prin 
derogare de la prevederile Legii nr.153/2017. Textul este incorect, întrucât 
instituţiile finanţate din venituri proprii îşi stabilesc propria grilă de salarizare, 
dar în limitele (minimă şi maximă) prevăzute de lege, atât pentru funcţiile de 
conducere, cât şi pentru funcţiile de execuţie. 

De asemenea, formularea propusă nu respectă normele de tehnică 
legislativă, fiind necesară reformularea textului pentru concordanţă cu 
dispoziţiile care prevăd că drepturile salariale ale personalului din autorităţi şi 
instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul 
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de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor 
speciale sunt şi rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute de Legea nr.153/2017 (a 

se vedea în acest sens art.1 alin.(3) şi art.2 alin.(1) lit.b) din lege). 
Pentru a evita situaţii discriminatorii şi încălcarea prevederilor şi scopului 

apariţiei Legii nr.153/2017, în ceea ce priveşte stabilirea salariilor de bază în 
situaţia autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate din venituri proprii, 
considerăm necesară reformularea alin.(4) al art.12 introdus de Senat, după 
cum urmează: 

“(4) Salariile de bază ale personalului AIAS se stabilesc prin grilă proprie 

de salarizare, aprobată de către consiliul de conducere, la propunerea 

directorului general al AIAS, în limitele prevăzute în Anexa nr.VII la Legea cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare.” 

 
 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

 

 

 

 

 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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