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RAPORT COMUN SUPLIMENTAR  

asupra proiectului de Lege pentru abrogarea Cap.IV (art.17-26) din 

Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi și instituţii 

publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de 

afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și  

Fondul Monetar Internaţional 

 

 

 

În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu  modificările și completările ulterioare, proiectul de Lege 

pentru abrogarea Cap.IV (art.17-26) din Legea nr.329/2009 privind 

reorganizarea unor autorităţi și instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor 

publice, susţinerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu 

Comisia Europeană și Fondul Monetar Internaţional, a fost retrimis Comisiei 

pentru buget, finanţe și bănci și Comisiei pentru muncă și protecţie socială, 

cu adresa nr. PLx 109/2012 din 5 noiembrie 2013. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea 

Cap.IV (art.17-26) din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor 

autorităţi și instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea 

mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și 

Fondul Monetar Internaţional, dispoziţii potrivit cărora se interzice cumulul 

pensiei cu salariul în cazul angajaţilor sistemului public pentru care nivelul 

pensiei nete aflată în plată depăşeşte nivelul câştigului salarial mediu brut 

utilizat la fundamentarea bugetului, aprobat prin Legea bugetului asigurărilor 

sociale de stat.  

 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat 

proiectul de lege în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia 

României, republicată, în ședinţa din data din 23 aprilie 2012. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, conform 

prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

În urma reexaminării proiectului de Lege și a opiniilor exprimate 

în şedinţa comună din data de 16 septembrie 2014, membrii celor două 

comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, 

de respingere a proiectului de lege, prezentată în raportul comun depus 

cu nr. 27/127, respectiv 22/108 în data de 2 octombrie 2012, precum şi în 

raportul suplimentar nr.4c-2/108, respectiv 4c-7/158 depus în data de 9 

septembrie 2013. 

 

La dezbateri şi-au înregistrat prezenţa 22 deputaţi din totalul de 

34 membri ai Comisiei pentru buget, finanţe și bănci, respectiv 21 deputaţi 

din totalul de 23 membri ai Comisiei pentru muncă și protecţie socială. 
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În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, la dezbateri 

au participat, în calitate de invitaţi: 

• d-l Horvath Akos Levente – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

• d-l Attila György – Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului 

Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege pentru evitarea 

paralelismului legislativ, întrucât a fost aprobat un proiect de act normativ cu 

acelaşi obiect de reglementare, respectiv propunerea legislativă pentru 

abrogarea unor prevederi din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor 

autorităţi și instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea 

mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și 

Fondul Monetar Internaţional (Plx 402/2014), proiect care respectă 

normele de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
VICEPREŞEDINTE, 
Viorel ŞTEFAN 

PREȘEDINTE, 
Florin IORDACHE 

 

 

 

 

SECRETAR,  
Mihai-Aurel DONŢU 

SECRETAR,  
Mihăiţă GĂINĂ 

 
 
 
 
 
 
 

Șef serviciu Giorgiana Ene 
Consilier parlamentar Luminița Ana Ghiorghiu     Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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