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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2003 privind 

modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului  nr. 91/2001 pentru 
stabilirea coeficientior de ierarhizare ai soldelor unor functii din structurile Ministerului 

Apararii Nationale, ale caror state de organizare intra în vigoare în perioada 1 iunie 
2001- 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei Române  

 
1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regu lamentul Camerei Deputatilor, Comisia pentru 

aparare, ordine publica si siguranta nationala, a fost sesizata spre dezbatere si avizare în fond, în 
procedura obisnuita, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului  nr. 60/2003 privind 
modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea 
coeficientior de ierarhizare ai soldelor unor functii din structurile Ministerului Apararii Nationale, ale 
caror state de organizare intra în vigoare în perioada 1 iunie 2001- 31 decembrie 2003 ca urmare a 
procesului de reorganizare a Armatei Române trimis cu adresa  nr.561 din 18.09.2003 si înregistrat cu 
nr. 32/607 din 18.09.2003. 

  Consiliul Legislativ, cu nr.1178/21.08.2003, a avizat favorabil proiectul ordonantei,  cu 
anumite observatii si propuneri. 

  Comisia pentru buget, finante si banci, Comisia juridica de disciplina si imunitati si Comisia 
pentru munca si protectie sociala, cu nr. 496 din 01.10.2003, respectiv nr. 31/561 din 25.09.2003 si  
nr. 27/376 din 24.09.203 au avizat favorabil acest proiect de lege.  
 

  Proiectul urmareste modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 91/2001 care prevede 
stabilirea coeficientilor de ierarhizare a soldelor unor functii din structurile Ministerul Apararii 
Nationale, pentru cadre militare din unitatile reorganizate. În practica, au fost cazuri în care ofiteri din 
unitati care nu s-au reorganizat au fost numiti în unitati operationalizate, în functii cu grad mai mic, 
diminuându-li-se astfel drepturile salariale detinute ant erior. 

 
2. Proiectul face parte din categoria legilor ordinare si se adopta potrivit prevederilor art. 74 

alin.(2) din Constitutie. 
 
3. La lucrarile comisiei au fost prezenti 21 deputati, din totalul de 26 de membri ai comisiei. 
    Proiectul de lege a fos t avizat favorabil, cu unanimitatea voturilor deputatilor prezenti. 
 
4. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în sedinta din 11 septembrie 2003. 
 
    În urma dezbaterii, în sedinta din 8 octombrie 2003, comisia a hotarât sa supuna acest 

proiect de lege Plenului Camerei Deputatilor spre dezbatere si adoptare, în forma adoptata de Senat. 
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