
 0

 

 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTA ŢILOR 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

    Bucureşti, 15.03.2017 
         Nr. 4c-2/632 

 Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

      Nr. 4c-7/749 
      20.03.2017 

 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTA ȚILOR 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun 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, transmis cu PLx 398/2016 din 03 

octombrie 2016. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. 

   

      
 

PREŞEDINTE, 
 

                  Leonardo Badea 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Adrian SOLOMON 
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Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

             Bucureşti, 15.03.2017 
                Nr. 4c-2/632 
 

 Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială 

      20.03.2017 
      Nr. 4c- 7/749 

 
Plx.398/2016 
 

 
R A P O R T      C O M U N 

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

socială au fost sesizate spre dezbatere în fond 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, transmisă cu PLx 398/2016 din 03 octombrie 2016 şi înregistrat la 

comisii sub nr.4c-2/632/2016, respectiv 4c-7/749/2016. 

Potrivit prevederilor Constituţiei României, republicată, Camera decizională 

pentru această propunere legislativă este Camera Deputaţilor. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 27 septembrie 

2016. 
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 La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ, avizul negativ al Consiliului Economic şi Social, precum și punctul de vedere 
negativ al Guvernului.  

Propunerea legislativă 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, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii unui nou articol, art. 131, 

potrivit căruia personalul Agenţiei Zonei Montane, structură de specialitate din subordinea 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, să beneficieze de nivelul de salarizare 

aferent funcţiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.  

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru buget finanțe și bănci au examinat 

propunerea legislativă şi documentele conexe, în şedinţa din data de 15 martie 2017, iar 

membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, în ședința din 21 februarie 2017. 

La lucrările Comisiei pentru buget finanțe și bănci și-au înregistrat prezența un 

număr de 23 deputați, din totalul de 25 de membri, iar la lucrările Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială un număr de 16 deputaţi din totalul de 19 membri. 

La dezbaterea propunerii legislative, au participat în calitate de invitați, 

reprezentanți ai Ministerului Finantelor Publice şi ai Ministerului Muncii si Justitiei 

Sociale. 

 În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 

celor două comisii prezenti la lucrari, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună 

plenului Camerei Deputaţilor raportul comun de respingere a 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, întrucât  a rămas fără obiect deoarece măsurile privind salarizarea în 

anul 2015 a personalului din sectorul bugetar, cuprinse în Capitolul I din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr.83/2014, şi-au încetat aplicabilitatea la data de 31 decembrie 

2015. 
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  Actul normativ care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice în prezent este Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.9/2017 privind unele 

măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 

completarea unor acte normative.  

            În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
 
 

 
            PREŞEDINTE,                                        PREŞEDINTE, 
                                      
          Leonardo BADEA                                 Adrian SOLOMON 
   
 
 
 
 
 
           SECRETAR,                                             SECRETAR, 

  
                  Marilen-Gabriel PIRTEA                               Éva Andrea CSÉP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu - Giorgiana Ene                                                      
 

                                     Consilier parlamentar - Lidia Vlădescu 

Consultant parlamentar - Dicu Ana Cristina 
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