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RAPORT  COMUN
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.180/2002 privind creşterile salariale

ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din
instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi

siguranţă naţională

1. În conformitate  cu  prevederile  art.  89  şi  107  din  Regulamentul
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate spre
dezbatere şi avizare în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.180/2002 privind
creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din
instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională,
trimis cu adresa nr. 718 din 3 februarie 2003 şi înregistrat la comisii cu nr.
27/035/2003 şi nr. 32/70/06.02.2003.

Proiectul ordonanţei de urgenţă a fost avizat favorabil de Consiliul
Legislativ, cu nr. 1582/9.12.2002.

Ordonanţa de urgenţă prevede majorarea venitului salarial pentru
personalul militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică
şi siguranţă naţională, precum şi modificarea, în acest sens, a coeficienţilor
minimi şi maximi pentru  funcţiile de militarii angajaţi pe bază de contract.

2. Proiectul  de  lege  face  parte  din  categoria  legilor  ordinare şi se
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adoptă potrivit art.74 alineatul (2) din Constituţie.
3. La dezbaterea proiectului  de  lege   au   participat   în   calitate   de

invitaţi, conform prevederilor art.51 şi art.52 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, domnul cpt. Vasile Florin şi doamna Mădălina Cioiulescu,
ambii consilieri juridici în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

4. La lucrări au participat 19  deputaţi  din  totalul  de  20  membri  ai
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi 21 deputaţi din totalul de  26
de membri  ai Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
comisiile au examinat proiectul de lege  în şedinţele din 11 şi 13 februarie
2003.

Proiectul de lege a fost admis cu 15 voturi pentru şi 4 abţineri, în
şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, şi cu unanimitate de
voturi în şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională.

5. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat  la 19 decembrie 2002.

În urma dezbaterilor,  comisiile au hotărât ca proiectul de lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr.180/2002 privind
creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din
instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
să fie supus spre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor, în
forma adoptată de Senat.
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