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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTA ŢILOR 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 
Bucureşti, 09.10.2017 
Nr. 4c-2/795 

 Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 
Bucureşti, 09.10.2017 
Nr. 4c-7/925 

 
 
 

CĂTRE 
BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTA ȚILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun de înlocuire asupra proiectului de 

Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.14/2015 pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice, transmis comisiilor cu nr.PLx 838/2015 din 05 septembrie 2017. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 

PREŞEDINTE, 
 

Adrian SOLOMON 
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Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 
Bucureşti, 09.10.2017 
Nr. 4c-2/795 

 Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 
Bucureşti, 09.10.2017 
Nr. 4c-7/925 

 
PLx.838/2015 
 
 

 
R A P O R T  C O M U N  DE  ÎNLOCUIRE 

asupra 

proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.14/2015 pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice 

 
 În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, plenul Camerei Deputaţilor, în 
şedinţa din 05 septembrie 2017, a hotărât retrimiterea  proiectului de Lege privind 
respingerea Ordonanței Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci și Comisiei pentru muncă şi protecţie socială sesizate în 
fond, în vederea examinării şi depunerii unui nou raport, prin adresa nr. PLx. 838 din 
data de 05 septembrie 2017 și înregistrat cu nr. 4c-2/795, respectiv cu nr. 4c-7/925. 
 Potrivit prevederilor Constituţiei României, republicată, Camera decizională 
pentru aceast proiect de Lege este Camera Deputaţilor.  
 Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 18 noiembrie 2015. 
 La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile  au avut în vedere avizele 
favorabile primite de la: 

• Consiliul Legislativ (nr. 738/08.07.2015) 
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• Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/1511/08.12.2015) 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal privind 
majorarea indemnizaţiilor lunare pentru unele funcţii de demnitate publică alese sau 
numite. 
 În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
pentru buget finanțe și bănci au examinat proiectul de Lege şi documentele conexe, în 
şedinţa din data de 04 octombrie 2017, iar membrii Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială, în ședința din 20 septembrie 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 18 deputaţi din totalul de 21 de membri. 
 La dezbaterea proiectului de Lege, au participat în calitate de invitați, 
reprezentanți ai Ministerului Finantelor Publice şi ai Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale. 
 În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii 
celor două comisii prezenti la lucrari, au hotărât, cu majoritate de voturi, să 
propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere, adoptarea proiectului de Lege 
privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.14/2015 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice, cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din 
prezentul raport. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
            PREŞEDINTE,                                        PREŞEDINTE, 
                                      
           Viorel ŞTEFAN                                    Adrian SOLOMON 
   
 
         SECRETAR,                                            SECRETAR, 

  
               Marilen-Gabriel Pirtea                                   Violeta Răduţ 
 
 
 
 
Şef serviciu - Giorgiana Ene                                                      
 

                                     Consilier parlamentar - 
LidiaVlădescu 

Consultant parlamentar - Dicu Ana Cristina 
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 ANEXA 

 
AMENDAMENTE ADMISE 

 

În urma dezbaterilor, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de Comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

1. __ Titlul legii 
 
Lege privind respingerea Ordonanței 
Guvernului nr.14/2015 pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2015, precum şi alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice 
 

 
 
 
Nemodificat  

 

2. __ Art.I. – Se respinge Ordonanța 
Guvernului nr. 14 din 8 iulie 2015 pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2015, precum şi alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice, 
adoptată în temeiul art. 1 pct. I poz 3 din 
Legea nr.182/2015 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanțe și 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 506 din 8 iulie 
2015. 
 
 

Articol unic . – Se respinge Ordonanța 
Guvernului nr. 14 din 8 iulie 2015 
pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 
privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice, adoptată în 
temeiul art. 1 pct. I poz 3 din Legea 
nr.182/2015 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanțe și 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 506 din 8 iulie 
2015. 
 

Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă întrucât 
OUG nr.14/2015 a fost 
abrogată prin Legea 
nr.153/2017. 
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de Comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

3. __  
Art.II. - De la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, indemnizaţiile lunare 
pentru persoanele care ocupă unele 
funcţii de demnitate publică alese sau 
numite, astfel cum sunt menţionate în 
anexa la Ordonanţa Guvernului 
nr.14/2015, sunt cele stabilite potrivit 
Ordonanței Guvernului nr. 10/2008 
privind nivelul salariilor de bază și al 
altor drepturi ale personalului bugetar 
salarizat potrivit Ordonan ței de 
urgență a Guvernului nr. 24/2000 
privind sistemul de stabilire a salariilor 
de bază pentru personalul contractual 
din sectorul bugetar și personalului 
salarizat potrivit anexelor II și III la 
Legea nr. 154/1998 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de bază în sectorul 
bugetar și a indemnizațiilor pentru 
persoane care ocupă funcții de 
demnitate publică, precum și unele 
măsuri de reglementare a drepturilor 
salariale și a altor drepturi ale 
personalului contractual salarizat prin 
legi speciale, aprobată cu modificări 
prin Legea nr.177/2008, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii Comisiei pentru 
muncă 

 
Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă întrucât 
OUG nr.14/2015 a fost 
abrogată prin Legea 
nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice. 
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