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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice 

Bucureşti,20.10.2015 
Nr. 4c-4/492 

 

Către,   
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare 

(PLx. 655/2015) 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere şi avizare,în 
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri 
bugetare transmis cu adresa nr. PLx. 655 din  13 octombrie 2015  şi 
înregistrată sub nr.4c-4/480/14.10.2015. 
 Potrivit prevederilor art.75 alin (1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 693/29.06.2015, a avizat favorabil 
proiectul de ordonanţă de urgenţă cu observaţii şi propuneri. 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de Lege în şedinţa din 20.10.2015. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de 
voturi avizarea favorabilă a proiectului de lege mai sus menţionat cu 
amentamentele  din anexă.  

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare. 
 

           PREŞEDINTE,                           SECRETAR, 
         Nini SĂPUNARU                              Costel ŞOPTICĂ 

 
 
Consilier, dr. Gabriela  Amalia Ciurea      
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                                                                                                                                                                                  Anexă 
AMENDAMENT 

la  Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru 

stabilirea unor măsuri bugetare 
 

Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţă 
de urgenţă 

Text Senat Text amendament                            Motivarea       
amendamentul

ui 
               

1. - La articolul I după punctul 2 se introduc 
două noi puncte, punctul 3 şi 4 cu următorul 
cuprins: 
3. La articolul 1, după alineatul(71) se 
introduce un nou alineat, alineatul(72) cu 
următorul cuprins: 
„ (72) Prin derogare de la alin. (1), începând cu 
luna octombrie 2015 de drepturile prevăzute la 
alin. (6 ) şi (7) beneficiază şi personalul 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor, institutelor centrale şi 
structurilor subordonate judeţene, în mod 
corespunzator încadrării acestor structuri.” 
4. La articolul 1, după alineatul(81) se 
introduce un nou alineat, alineatul(82) cu 
următorul cuprins: 
„(82) Asimilarea funcţiilor şi salariilor personalului 
prevăzut la alin. (72) cu funcţiile şi nivelul de 
salarizare din cadrul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale si dupa caz, din cadrul Agenţiei 
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, precum 
şi stabilirea nivelului concret al drepturilor 
salariale se fac prin ordin al preşedintelui 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor, în baza prevederilor 
ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale emis in conformitate cu alin. (81).”  

La articolul I după punctul 2 se introduc două 
noi puncte, punctul 3 şi 4 cu următorul cuprins: 
3. La articolul 1, după alineatul(71) se introduce 
un nou alineat, alineatul(72) cu următorul 
cuprins: 
„ (72) Prin derogare de la alin. (1), începând cu luna 
noiembrie 2015 de drepturile prevăzute la alin. (6) şi 
(7) beneficiază şi personalul Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, 
institutelor centrale şi structurilor subordonate 
judeţene, în mod corespunzator încadrării acestor 
structuri.” 
4. La articolul 1, după alineatul(81) se introduce 
un nou alineat, alineatul(82) cu următorul 
cuprins: 
„(82) Asimilarea funcţiilor şi salariilor personalului 
prevăzut la alin. (72) cu funcţiile şi nivelul de 
salarizare din cadrul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale si dupa caz, din cadrul Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în cazul 
unităţilor subordonate, precum şi stabilirea 
nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin 
ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, 
corespunzător specificului funcţiilor Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor, având ca referinţă 
dispoziţiile  ordinelor ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale de aplicare a prevederilor alin. (8) 
(81), cu respectarea normelor legale în vigoare.” 

Pentru a 
respecta 
dispozitiile legale 
privind aplicarea 
legii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o mai 
buna intelegere a 
textului si 
clarificarea 
dispoziţiilor 
legale. 
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