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Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
completarea art.1 din Ordonanţa 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 care Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu adresa 
nr. Pl-x 696 din 19 octombrie 2015, înregistrată la Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială sub nr. 4c-7/762/2015 şi sub nr. 4c-2/908/2015 la Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci, Camera Deputaţilor  fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
 
 

               PREŞEDINTE                                                             PREŞEDINTE                                                                                           
 
            Adrian SOLOMON                                                      Viorel ŞTEFAN                                                                                               
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                                              RAPORT COMUN 
                                                         asupra  

proiectului de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanţa 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. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială, şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru completarea 
art.1 din Ordonanţa 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 cu adresa nr. Pl-x 696 din 19 octombrie 2015, înregistrat la 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială sub nr. 4c-7/762/2015 şi sub nr. 4c-2/696/2015 
la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

 
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 prim ă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 

şedinţa din 14 octombrie 2015.   
 
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 510 din 21 mai 2015, a avizat favorabil 

proiectul de Lege. 
 
Comisia juridică, de disciplină şi imunit ăţi a avizat favorabil proiectul de 

Lege, conform avizului nr. 4c-11/1291 din 3 noiembrie 2015.  
 
Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea 

articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 
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cheltuielilor publice, în sensul ca personalul care îşi desfăşoară activitatea în Teatrul 
Evreiesc de Stat să beneficieze de sporul pentru activitate de importanţă naţională, în mod 
similar cu personalul din instituţiile publice de spectacol şi concerte din subordinea 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii celor două Comisii au examinat proiectul de Lege în 
şedinţe separte, în data de 9 februarie 2016.  

 
Din totalul de 24 de membri ai Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au 

fost prezenţi la dezbateri 23 de deputaţii , iar din numărul totalul de 33 de membri ai 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au înregistrat prezenţa la dezbateri 31 deputaţi. 

 
Potrivit reglementărilor art. 56 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de Lege, au participat, în calitate de 
invitaţi, din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul secretar de stat Attila Gyorgy 
iar din partea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 
domnul secretar de stat Gabriel Lungu. 

 
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la 

lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea proiectului de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personaluli plătit din fonduri publice în anul 
2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice întrucât ordonanţa şi-a 
încetat aplicabilitatea, prezentul proiect de Lege fiind astfel lipsit de obiect. 

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

legilor ordinare.  
 
 
 

             PREŞEDINTE                                                                         PREŞEDINTE                                                                                           
 
            Adrian SOLOMON                                                                Viorel ŞTEFAN                                                                                               
                               
  
              SECRETAR                                  SECRETAR 
  
            Mihăiţă GĂINĂ                                                                   Maria-Andreea PAUL 
 
 

                        Consilier parlamentar,                                                                                      Şef Serviciu, 
              Lidia Vlădescu                                                                            Giorgiana Ene 
            Expert parlamentar, 
                                    Florentina Rădoi 
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