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   PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti,   3 martie 2009 
PL.x  79 

     
     AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Anexei nr.1, pct.C din Legea 
nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din 

instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, 
precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr.1, pct.C din 
Legea nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din 
instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi 
acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, trimisă cu adresa 
nr. PL.x 79 din 11 februarie 2009 şi înregistrat sub nr. 31/175 din 12.02.2009. 

 Camera Deputaţilor este Cameră decizională, conform prevederilor art. 
75 (1) din Constituţia României, republicată, şi art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat. 
  Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 4 februarie 2009. 
  Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 3 martie 2009. 
  Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive la propunerea legislativă, avizul favorabil al Consiliului Legislativ 
cu nr. 785 din 30.06.2008 precum şi punctul de vedere al Guvernului, transmis cu adresa 
nr. 2627 din 21.10.2008 prin care precizează că nu susţine adoptarea iniţiativei 
legislative în forma prezentată. 
  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au constatat că aplicarea prezentei 
iniţiative legislative ar genera importante influenţe financiare asupra bugetului de stat, 
care, în măsura adoptării sale, ar duce la depaşirea limitei de 3% a deficitului bugetar.  
  Membrii comisiei au hotărât, luând act de faptul că iniţiativa legislativă 
încalcă prevederile art. 138 alin (5) din Constituţia României, republicată, a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 
  Prin natura reglementărilor, propunerea legislativă face  parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
                              PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
                                  Daniel Buda                              Gabriel Andronache 
 
 
 
Consilier 
Dr. George Cucu 
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