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Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35 din 11 aprilie 2009 privind
reglementarea unor masuri financiare in domeniul cheltuielilor de personal in sectorul bugetar, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Personalul de specialitate care are si indeplineste efectiv atributii in cadrul structurilor care au

ca obiect de activitate gestionarea asis tentei financiare comunitare acordate Romaniei prin instrumentele de
preaderare PHARE, ISPA si SAPARD, prin instrumente financiare provizorii Facilitatea de tranzitie,
Facilitatea Schengen, prin Fondul European pentru Garantare in Agricultura, Fondul Europ ean Agricol
pentru Dezvoltare Rurala, Fondul European pentru Pescuit, prin fondurile structurale si de coeziune,
Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European si Contributia financiara elvetiana pentru coeziunea
Uniunii Europene este constituit din p ersonal contractual sau, dupa caz, functionari publici."

2. La articolul I punctul 2, dupa alineatul (1) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (1 1), cu
urmatorul cuprins:

"(11) Pentru personalul din cadrul Autoritatii de Audit criteriile pentru majorarea salariilor cu pana la 75%
se aproba prin hotarare a plenului Curtii de Conturi, la propunerea presedintelui Autoritatii de Audit.
Hotararea se publica in Monitorul Oficial al R omaniei, Partea I."

3. La articolul IV, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. La articolul 10, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«Art. 10. - (1) Incadrarea specialistilor in managementul de proiect se face pe functii publice sau

contractuale, dupa caz, tinandu -se cont de conditiile locale concrete, atat la nivelul structurilor autoritatilor
administratiei publice locale, cat si la nivelul institutiilor si serviciilor de sub autoritatea sau subordinea
acestora.

(3) Pentru activitatea desfasurata, specialistii pregatiti in managementul de proiect cu finantare
internationala, prevazuti la alin. (1), beneficiaza de salarii de baza corespunzatoare functiilor in care su nt
incadrati, precum si de o majorare cu pana la 75% a salariilor de baza, in functie de indeplinirea criteriilor
stabilite prin hotarare a Guvernului.»"

4. La articolul IX punctul 1, articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27. - Presedintele, vicepresedintele si membrii comisiilor pentru protectia copilului, precum si

secretarul acestor comisii, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizatie de sedinta al carei cuantum
se stabileste prin hotarare a consiliulu i judetean sau prin hotarare a consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului Bucuresti si nu poate depasi 1% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv a
primarului de sector."

5. Articolul XII se abroga.
6. La articolul XXII, articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 42. - Presedintele, vicepresedintele si membrii comisiilor pentru protectia copilului, precum si

secretarul acestor comisii, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizatie de sedinta al carei cuantum
se stabileste prin hotarare a consiliului judetean sau prin hotarare a consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului Bucuresti si nu poate depasi 1% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv a
primarului de sector."

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art.
76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
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