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Către,   

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 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.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a 
fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 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 
cu adresa nr. PL.x 191 din 9 martie 2015  şi înregistrată sub nr.4c-4/125/10.03.2015. 
 Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) 
pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1341/12.12.2014, a avizat favorabil proiectul de 
lege sus menţionat. 
 Senatul, în şedinţa din 4 martie 2015, a adoptat proiectul de Lege pentru aprobarea 
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. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut proiectul de lege sus menţionat , în şedinţa din  17 martie 2015.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea 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 raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
 

                 PREŞEDINTE,                          SECRETAR, 
 

              Nini SĂPUNARU                                  Costel ŞOPTICĂ 
 
 
 
Consilier, Ioana Gota 
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