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      AVIZ 
      asupra 

propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe anul 2015, precum şi alte măsuri în 

domeniul cheltuielilor publice 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe anul 2015, precum şi alte măsuri 
în domeniul cheltuielilor publice, trimis cu adresa nr. Pl-x 398 din 3 octombrie 2016, înregistrat cu    
nr.4c-11/1057 din 4 octombrie 2016. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua 
de 27 septembrie 2016. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile 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 şi completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe anul 2015, precum şi alte măsuri 
în domeniul cheltuielilor publice, în sensul includerii în categoria beneficiarilor a personalului Agenţiei 
Zonei Montane, care are ca obiect de activitate gestionarea şi implementarea asistenţei financiare 
nerambursabile în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în 
şedinţa din ziua de 18 octombrie 2016. 

Membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive, punctul 
de vedere al Guvernului României, transmis prin adresa cu nr.801 din 21 aprilie 2016, conform căruia 
Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative, avizul nefavorabil al Consiliului Economic şi 
Social, transmis prin adresa cu nr.1314 din 29 martie 2016 şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al 
Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.343 din 13 aprilie 2016. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a propunerii legislative întrucât, măsurile privind salarizarea în anul 2015 a 
personalului din sectorul bugetar, cuprinse în Capitolul I din O.U.G. nr.83/2014 şi-au încetat 
aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2015, în consecinţă, iniţiativa legislativă a rămas fără obiect. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
                            VICEPREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 
                           Ciprian Nicolae NICA                                                      Ninel PEIA 
 
 
 
Consilier parlamentar,       
Andreea Sârbu 
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