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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 17 martie 2015 
Nr. 4C-9/74 
 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 

(Plx. 191/2015) 
 

 În baza prevederilor art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu adresa nr. Plx. 191/09 martie 2015, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a primit, spre dezbatere şi avizare, proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor 
publice. 
 Propunerea legislativă a fost dezbătută în Comisie în şedinţa din 17 martie 
2015. 
 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, a hotărât să emită aviz 
favorabil, cu amendamentele admise şi respinse din Anexă,  asupra propunerii 
legislative menţionate. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  
 

         PREŞEDINTE                  SECRETAR 
 
         Adrian Nicolae DIACONU                                                       Victor CRISTEA 
 
       
   

 
                                  Consilier parlamentar 

Ioana Florina Mînzu 
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                            ANEXĂ 
I. AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text 
OUG 83/2014 

Text  
proiect de lege 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1. Art. 26. - Alineatele (1) şi (2) ale 
articolului 10 din Legea nr. 56/2012 
privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Militare, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 195 din 26 
martie 2012, se modifică după cum 
urmează: 
„(1) Membrii titulari ai ASM 
beneficiază de o indemnizaţie lunară 
viageră egală cu indemnizaţia 
membrilor titulari ai Academiei 
Române, în limita fondurilor 
disponibile. 
(2) Membrii corespondenţi ai ASM 
beneficiază de o indemnizaţie lunară 
viageră egală cu 50% din valoarea 
indemnizaţiei membrilor titulari ai 
Academiei Române, în limita 
fondurilor disponibile.” 

 
 
 
 

  Text nemodificat  

 
 
 
 

Se abrogă.  
Autor: Deputat PNL Radu 

Zlati  

Pentru a se menţine 
același statut financiar 
ca şi în cazul  celorlalte 
academii de ramură şi 
Academia Oamenilor 
de Ştiinţă din România.  
Conform art. 10 din  
Legea nr. 56/2012 
membrii titulari ai ASM 
beneficiază de o 
indemnizație lunară 
viageră egală cu salariul 
mediu pe economie, 
membrii corespondenți 
de o indemnizație 
lunară viageră egală cu 
50% din valoarea 
salariului mediu pe 
economie, în limita 
fondurilor disponibile.  

2.   
 
 
Art. 36.  -  (1) Prevederile art. 9 alin. 
(2) şi art. 101 alin. (2) referitoare la 
finanţarea de bază pentru 
învăţământul preuniversitar particular 
şi confesional acreditat, precum şi 

12. La articolul 36, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 36 - (1) Următoarele prevederi 
ale Legii educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, se prorogă după cum 
urmează: 

La articolul 36, alineatul (1), 
lit. b) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 

Pentru a se putea 
prevede finanțarea 
necesară în sensul 
aplicării prevederii 
conform căreia se 
acordă 500 de euro 
pentru educația 
permanentă a fiecărui 
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prevederile art. 361 alin. (3) lit. e) 
şi lit. g) din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, se prorogă 
până la data de 31 decembrie 2016. 

a) art. 9 alin. (2) şi art. 101 alin. (2) 
referitoare la finanţarea de bază pentru 
învăţământul preuniversitar particular 
şi confesional acreditat până la data de 
15 septembrie 2015; 
b) art. 361 alin. (3) lit. e) şi g), până la 
data de 31 decembrie 2016.” 

 
 
 
 
 
„b) art. 361 alin. (3) lit. e) şi g), 
până la data de 31 decembrie 
2015.” 

Autor: Comisia 

nou-născut, precum şi 
prevederii prin care se 
alocă, anual, din 
bugetul de stat şi din 
bugetele autorităţilor 
publice locale minimum 
6% din produsul intern 
brut al anului respectiv 
pentru finanțarea 
educației naționale şi 
minimum 1% pentru 
activitatea de cercetare 
științifică, începând cu 
anul 2016. 

 
 

II. AMENDAMENTE RESPINSE  
 
 

Nr. 
crt. 

Text 
OUG 83/2014 

Text  
proiect de lege 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1. Art. 27. - La articolul 10 din Legea 
nr. 56/2012 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe 
Militare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 195 
din 26 martie 2012, după alineatul (3) 
se introduce un nou alineat, alineatul 
(4), cu următorul conţinut: 
„(4) Indemnizaţiile prevăzute la alin. 
(1) şi (2) se asigură din sume alocate 
de la bugetul de stat, prin transferuri 
din bugetul Ministerului Educaţiei 

 
 
 

Text nemodificat 

Art. 27. - La articolul 10 din 
Legea nr. 56/2012 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Militare, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 195 din 
26 martie 2012, după alineatul 
(3) se introduce un nou alineat, 
alineatul (4), cu următorul 
conţinut: 
„(4) Indemnizaţiile prevăzute la 
alin. (1) şi (2) se asigură din 

a) Motivare pentru adoptare: 
Academia de Ştiinţe Militare 
funcționează ca for de consacrare 
științifică pe lângă Ministerului 
Apărării Naţionale, pentru care 
asigură în anumite domenii şi 
consultanţă ştiinţifică. Pe cale de 
consecinţă, este necesar ca şi în 
domeniul financiar să existe 
conlucrare între cele două instituţii. 
Până la acest moment, finanţarea s-a 
realizat, conform art. 14 din Legea 
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Naţionale.” sume alocate de la bugetul de 
stat, prin transferuri din bugetul 
Ministerului Apărării 
Naţionale.” 
 

Autor: Deputaţi PSD Petru 
Andea şi Anghel Stanciu 

nr. 56/2012, din venituri proprii, 
donaţii, sponsorizări, alte surse de 
finanţare, potrivit legii.  
 
 
b) Motivare pentru respingere:  
Academia de Ştiinţe Militare este for 
de consacrare științifică. În 
consecinţă, este logic ca 
indemnizațiile  membrilor acestei 
academii să fie asigurate din bugetul  
Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice.  

 
 

 
 


