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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 

 Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

 
Nr. 4c-9/159               Nr. 4c-13/206 

 
Bucureşti, 16 aprilie 2019 

 
 

 

Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege  
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2019 privind 

eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de 

personal din sistemul justiţiei, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială şi Comisiei juridice, de disciplină și imunități pentru examinare pe 
fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PLx 110/2019 din 11 
martie 2019. 

 
 

PREȘEDINTE,        PREȘEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON     NICUȘOR HALICI 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

Nr. 4c-9/159               Nr. 4c-13/206 
 
Bucureşti, 16 aprilie 2019 

 
 

RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.3/2019 privind eşalonarea plăţii 

drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal 

din sistemul justiţiei 

 

 

În temeiul art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială şi Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost 

sesizate, prin adresa nr.PLx 110/2019 din 11 martie 2019 cu dezbaterea 

pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2019 privind eşalonarea plăţii 

drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din 

sistemul justiţiei. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare eşalonarea plăţii 

drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din 

sistemul justiţiei, intervenţiile legislative fiind argumentate prin faptul că, 

în prezent, în bugetul Ministerului Justiţiei şi al Ministerului Public nu sunt 

prevăzute fonduri, la titlul cheltuieli de personal, care să asigure plata 

acestor diferenţe salariale.  
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La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în 

vedere avizele favorabile primite de la: 

• Consiliul Legislativ (nr.70/08.02.2019)  

• Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale (nr. 4c-6/207/20.03.2019). 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut 

proiectul de lege în şedinţe separate.  

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină și imunități din data de 26 

martie 2019, au participat la lucrări deputaţii conform listei de prezenţă.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma 

transmisă de Senat. 

 

La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 9 

aprilie 2019 şi-au înregistrat prezenţa de 20 de deputaţi din totalul de 22 

de membri ai comisiei.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 6 martie 

2019. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului 

Camerei Deputaţilor  adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 

de Senat.  

 

 

 

PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon                                    Nicușor Halici 

 

 

 

 

SECRETAR,      SECRETAR,   

Violeta Răduţ     Aida-Cristina Căruceru                      

 

 

 

      

 

 

        
Întocmit,  
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu    Consilier parlamentar Ciprian Bucur                                     
Consultant parlamentar Cristina Rusu  
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