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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun suplimentar asupra proiectului de 
Lege pentru abrogarea Cap.IV(art.17-26)din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea 
unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea 
mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul 
Monetar Internațional, trimis spre reexaminare Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și 
Comisiei pentru muncă și protecție socială cu adresa nr. PLx.109/2012.  

 
 
 
 
                  PREŞEDINTE                                             PREȘEDINTE  

 
          Gheorghe DRAGOMIR                                  Florin IORDACHE 
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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 autorități și instituții publice, 

raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea 
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional 

 
În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, proiectul 

de Lege pentru abrogarea Cap.IV(art.17-26) din Legea nr.329/2009 privind 
reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, 
susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană 
și Fondul Monetar Internațional, a fost retrimis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 
și Comisiei pentru muncă și protecție socială, cu adresa nr. PLx 109/2012. 

 
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat în ședința din data 
din 23 aprilie 2012, în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată, actul normativ. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.1156/02.11.2011, a avizat favorabil 
proiectul de lege. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități, prin avizul nr. 31/300 din 
12.06.2012, a avizat favorabil proiectul de Lege. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, prin avizul 
nr. 32/149 din 24.09.2012, a avizat favorabil proiectul de Lege. 

Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, prin avizul 
nr.37/221 din 25 iunie 2012, a avizat favorabil proiectul de Lege. 

 



Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare abrogarea  
Cap.IV(art.17-26) din  Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și 
instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și 
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional. 

Prevederile Cap.IV(art.17-26) din  Legea nr.329/2009 vizează pensionarii la 
modul general, dar acestea afectează și persoane aflate sub vârsta standard de 
pensionare, în primul rând cadrele militare disponibilizate ca urmare a măsurilor de 
reorganizare a armatei în conformitate cu angajamentele României de aderare la NATO. 
În temeiul mai multor prevederi legislative exprese, au fost disponibilizate cu drept de 
pensie cadre militare cu vârste cuprinse între 40 și 55 de ani. 

 
În data de 02.10.2012, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia 

pentru muncă și protecție socială au trimis spre dezbatere  plenului Camerei Deputaților 
raportul comun de respingere privind proiectul de Lege pentru abrogarea 
Cap.IV(art.17-26) din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și 
instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și 
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional. 

În ședința din data de marți, 5 martie 2013, plenul Camerei Deputaţilor, în 
temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a hotărât, retrimiterea 
la cele două comisii sesizate în fond, a proiectului de Lege pentru abrogarea 
Cap.IV(art.17-26) din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și 
instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și 
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, în 
vederea reexaminării și depunerii unui raport suplimentar. 

 
Conform art.61 și art.63,  proiectul de lege a fost dezbătut în ședințe separate, 

astfel: 
- În data de 10 iunie 2013 la Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
- În data de 3 septembrie 2013 la Comisia pentru muncă și protecție socială. 

 
Din totalul de 32 de membri ai Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au fost 

prezenţi la dezbateri 32 deputaţi, iar la Comisia pentru muncă și protecție socială au 
participat 26 de membri din totalul de 27 deputați. 

 
La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în calitate de invitat, la ambele 

comisii, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor,republicat, din partea Ministerului Finanțelor Publice domnul Gheorghe 
Gherghina – secretar de stat. 

 
În urma reexaminării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii 

celor două comisii, au hotărât, cu majoritate de voturi, să mențină raportul inițial, prin 
care au propus plenului Camerei Deputaților, respingerea proiectului de Lege pentru 
abrogarea Cap.IV(art.17-26) din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor 



autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de 
afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar 
Internațional  

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice. 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe DRAGOMIR 

PREȘEDINTE, 
 

Florin IORDACHE 
 

 
 
 

                        SECRETAR,                                           SECRETAR, 
 

               Mihai –Aurel DONŢU                                  Mihăiță GĂINĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              

            Consilier parlamentar,                                                                        Expert parlamentar, 
            Luminița Ghiorghiu                                                                             Lidia Vlădescu       
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