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BIROUL PERMANENT  
AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Propunerii legislative pentru 
abrogarea lit.c) a art.1 și Cap.IV 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  pentru examinare pe fond, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 
și Comisiei pentru muncă și protecție social cu adresa nr.PLx. 311 din 3 septembrie 
2012.  

 
 

PREȘEDINTE,                                         PREŞEDINTE, 
 

Eugen NICOLĂESCU                                      Maria Eugenia BARNA 
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RAPORT  COMUN 

 
asupra Propunerii legislative pentru abrogarea lit.c) a art.1 și Cap.IV 

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 
 
 

Cu adresa nr.PLx. 311 din 3 septembrie 2012, Biroul Permanent, în temeiul 
art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, spre dezbatere pe 
fond Comisia buget, finanțe și bănci și Comisia pentru muncă și protecție socială cu 
Propunerea legislativă pentru abrogarea lit.c) a art.1 și Cap.IV 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. 

      
La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu art.97 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, Comisiile pentru buget, finanțe și bămci și Comisia pentru muncă 
și protecție socială au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ cu 
adresa nr.194/16.03.2012, avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul 
Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați și punctul de vedere negativ 
al Guvernului nr.5/4324 din 15.06.2012. 

 
Prezentul act normativ are ca obiect de reglementare abrogarea art.1 lit.c), 

precum și a Cap.IV din Legea nr.329/2009, respective art.17-26 - Măsuri privind 
regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor 
bugetare din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții 
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publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și 
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar 
Internațional, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării 
interdicției cumulului pensie-salariu în cazul angajaților sistemului public pentru care 
nivelul pensiei nete aflate în plată depășește nivelul câștigului salarial mediu brut 
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.  

  
Prin obiectul său de reglementare, proiectul de act normativ se încadrează în 

categoria legilor organice, iar în aplicarea dispoziţiilor art.75 alin. (1) din Constituție, 
republicată, prima Cameră sesizată este Senatul. 

 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din data de 25 

iunie 2012. 
 
Totodată, potrivit articolului 75 alineatele (1) și (3) din Constituția României, 

republicată, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
La dezbaterile Comisiei de buget, finanțe și bănci și la ședința Comisiei 

pentru muncă și protecție socială a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile 
art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor doamna Georgeta Bratu, Secretar de Stat 
la  Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale. 

 
La lucrările Comisiei de buget, finanțe și bănci şi-au înregistrat prezenţa un 

număr de  32  deputaţi din totalul de 32 membri, iar la lucrările Comisiei pentru muncă 
și protecție socială au fost prezenți 22 deputați din 24 membri ai comisiei. 

 
În urma dezbaterii  Propunerii legislative pentru abrogarea lit.c) a art.1 și 

Cap.IV 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 şedinţa din data de  24 octombrie 2012, deputaţii prezenţi la lucrările 
Comisiei de buget, finanţe şi bănci, cu majoritate de voturi și Comisia pentru muncă 
și protecție socială, în ședința din data de 10 octombrie 2012, cu unanimitate de 
voturi, propun supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a 
unui raport comun de respingere, deoarece: 

 
- Scopul pentru care a fost adoptată Legea nr.329/2009 a fost combaterea 

crizei economice, fenomen mondial ce afectează structural economia 
românească; 

- Deoarece criza economică la nivel mondial tinde să se accentueze și în 
următoarea perioadă, menținerea Cap.IV din Legea nr.329/2009 
reprezintă o soluție optimă de salvgardare a bugetului de stat; 
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- Interzicerea cumulului pensie-salariu pentru angajații din sectorul public 
constituie doar una dintre măsurile adoptate pentru diminuarea 
cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidate, ca parte a 
procesului de consolidare fiscal întreprins de autoritățile române; 

- În cadrul acordurilor de împrumut încheiate cu Fondul Monetar 
Internațional, Uniunea Europeană și Banca Mondială, autoritățile române 
au reafirmat angajamentul de menținere a unui control strâns al 
cheltuielilor bugetare, astfel încât să fie respectat plafonul maxim al 
cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidate; 

- Curtea Constituțională a constatat prin Decizia nr.1414/2009, referitoare 
la obiecția de neconstituționalitate a Legii 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, că dispozițiile Cap.IV din 
Lege sunt constituționale în măsura în care acestea nu se referă la 
persoanele pentru care durata mandatului este stabilită expres prin 
Constituție; 

- Nu poate fi susținută propunerea legislativă care are ca obiect abrogarea 
măsurilor care fac parte din programul de consolidare fiscal adoptat de 
autoritățile române menit să asigure premisele pentru reluarea creșterii 
economice pe termen mediu. 

             
 
          
 

PREŞEDINTE, 
 

Eugen NICOLĂESCU 

PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia BARNA 
 
 
 

                      SECRETAR,                                                   SECRETAR,  
       
                      Nicolae BUD                                               Kerekes KAROLY 

 
 
 
 

 
Consilier parlamentar,                                                                  Șef serviciu, Elena Masaroș 
 Luminiţa Ghiorghiu                                                                    Expert parlamentar, Lidia Vlădescu 
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