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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti,  14.12.2005 
Nr.  P.L.X. 619 

  
RAPORT 

asupra proiectului de Lege  privind  abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 

 
 În conformitate cu prevederile art. 89 şi 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de 
Lege  privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, trimis cu adresa nr. P.L.X. 619 din 7 decembrie 2005 şi 
înregistrat sub nr. 31/ 1069  din 7 decembrie 2005. 

 Consiliul Legislativ  a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă supusă aprobării, conform 
avizului nr. 1586/8.11.2005. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut şi a adoptat acest proiect de lege în şedinţa 
din 5 decembrie 2005.  
  Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi  ale art.86 alin. (3) pct. 1) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor,modificat şi completat prin H.C.D. nr.34/2005, în cazul acestui proiect de 
lege, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 
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Prin acest proiect de lege se abilitează Guvernul de a emite, pe perioada vacanţei parlamentare, 
ordonanţe care nu fac obiectul legilor organice, potrivit art. 115 alin.(1) din Constituţia României, republicată. 

 În raport de obiectul şi conţinutul său,   proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare şi  
urmează a fi adoptat cu respectarea prevederilor art. 76 alin.(2) din Constituţia României, republicată. 
                   În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii comisiei au 
examinat proiectul de lege şi ordonanţa de urgenţă supusă aprobării în şedinţa din  14 decembrie 2005. La 
comisie au fost depuse amendamente scrise din partea domnilor deputaţi Zamfir Gabriel şi Gabor Gheorghe,a 
unui  grup de şase deputaţi P.N. L.,  a  Ministerului justiţiei ,a domnului deputat Bogdan Liviu Ciucă,precum şi un 
punct de vedere din partea Asociaţiei Berarii României. 

La dezbateri au participat din partea Guvernului, doamna Georgeta Ionescu., secretar de stat  la 
Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul şi  doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat la Ministerul 
Justiţiei. 

 După discuţii cu caracter general, s-a trecut la examinarea pe articole a proiectului de lege, 
concomitent cu examinarea amendamentelor depuse în scris , precum şi a celor formulate oral în timpul 
dezbaterilor. Cu ocazia dezbaterilor  amendamentele prezentate  au fost admise. 

După dezbateri, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (15 pentru şi 7 împotrivă), 
să se supună, spre dezbatere şi adoptare, plenului Camerei Deputaţilor, proiectul de Lege  privind 
abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, cu amendamente admise care sunt redate în Anexa nr.1 la 
prezentul raport. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr.2. 
                        La dezbaterea acestui proiect de lege din totalul de 25 de membri, ai Comisiei juridice au fost 
prezenţi 17 deputaţi. 

Raportul Comisiei a fost adoptat în unanimitate de  voturilor. 
                      
                                                       

PRESEDINTE,                                     SECRETAR, 
SERGIU ANDON                                                                       GEORGE BĂEŞU 
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Anexa nr.1 
AMENDAMENTE ADMISE: 

 
 

Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie 
 (autorul  amendamentului) 

 

Motivare 

1 Lege privind abilitarea  Guvernului de a  
emite ordonanţe 

 

      Nemodificat.  

2         Art.1.- În temeiul art.115 alin.(1) din 
Constituţia României, republicată, 
Guvernul este abilitat ca, de la data intrării 
în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte 
de încheierea celei de-a doua sesiuni 
ordinare a anului 2005, şi până la reluarea 
lucrărilor Parlamentului în prima sesiune 
ordinară a anului 2006, să emită ordonanţe 
în domenii care nu fac obiectul legilor 
organice, după cum urmează: 
 
 

       Nemodificat.  

3 I. Reglementări necesare pentru 
îndeplinirea angajamentelor asumate în 
cadrul procesului de integrare în 
Uniunea Europeană 
 

        Nemodificat.  
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie 
 (autorul  amendamentului) 

 

Motivare 

4 II. Finanţe publice şi economie: 
 1. reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale; 
 
 2. aprobarea plafonului de îndatorare 
publică a României pe anul 2006; 
 
 
 3. modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.128/1998 pentru 
reglementarea modului şi condiţiilor de 
valorificare a bunurilor confiscate sau 
intrate, potrivit legii, în proprietatea privată 
a statului, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.98/1999, 
republicată; 
 
 
 
 4. măsuri privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică; 
 
 
 

 
       Nemodificat. 
 
 
 
         Nemodificat. 
 
 
 
         3. modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea 
modului şi condiţiilor de valorificare a 
bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, 
în proprietatea privată a statului, republicată; 
 
 
      Autor: Comisia juridică. 
 
 
 
         Nemodificat. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Conform normelor  de 
tehnică legislativă. 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie 
 (autorul  amendamentului) 

 

Motivare 

 5. modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.75/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea cazierului 
fiscal, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.410/2002, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 
 
 6. măsuri de urmărire a executării 
obligaţiilor asumate prin contractele de 
privatizare a societăţilor comerciale; 
  
 
 
 
 
      7. modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.64/2001 privind repartizarea profitului 
la societăţile naţionale, companiile 
naţionale şi societăţile comerciale cu 
capital integral sau majoritar de stat, 
precum şi la regiile autonome, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.769/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

            5. modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.75/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
        Autor: Comisia juridică. 
 
 
         Nemodificat. 
 
     61 măsuri financiare pentru societăţile 
comerciale din industria berii. 
 
      Autor: deputat Bogdan  Liviu Ciucă. 
 
 
      Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 

          Conform normelor  
de tehnică legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Corectarea efectelor 
nealinierii la timp la 
Directiva  europeană 
nr.83/1992 privind IMM-
urile. 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie 
 (autorul  amendamentului) 

 

Motivare 

 8. modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.214/2000 privind 
unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de 
reabilitare a Grupului nr.1 din Centrala 
Termoelectrică Mintia-Deva, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.449/2001; 
 
 9. măsuri privind scoaterea din 
rezerva de stat sub formă de împrumut a 
unor cantităţi de combustibil, cărbune şi 
păcură, în perioada de iarnă 2005 – 2006 
pentru toate termocentralele din ţară care 
deţin în depozitele proprii cantităţi de 
combustibil aparţinând rezervelor de stat; 
 
 10. aprobarea plăţii cotizaţiei de 
50.000 euro aferentă anului 2006, ce 
decurge din calitatea României de stat 
participant la Acordul multilateral de bază 
privind transportul internaţional pentru 
dezvoltarea Coridorului Europa – Caucaz – 
Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998. 
 
 

          Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
          Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
          Nemodificat. 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie 
 (autorul  amendamentului) 

 

Motivare 

5            III. Transporturi, construcţii şi 
turism: 
 1. modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.82/1998, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
 
 2. modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.174/2002 privind instituirea măsurilor 
speciale pentru reabilitarea termică a unor 
clădiri de locuit multietajate, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.211/2003; 
 
 
 3. modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.41/1998 privind organizarea activităţii 
de asistenţă medicală şi psihologică a 
personalului din transporturi cu atribuţii în 

         
 
          1. modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
 
       Autor: Comisia juridică. 
 
        
         Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Nemodificat. 
 
 
 
 

 
 
         Conform normelor  
de tehnică legislativă. 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie 
 (autorul  amendamentului) 

 

Motivare 

siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi 
înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a 
Transporturilor, aprobată cu modificări 
prin Legea nr.773/2001; 
 
 
 4. modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind 
măsuri pentru reducerea riscului seismic al 
construcţiilor existente, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.82/1995, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
 
 5. reglementarea activităţii unităţilor 
publice cu atribuţii în sănătate, aflate în 
subordinea sau în coordonarea Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului; 
 
 6. perfecţionarea cadrului legislativ 
în domeniul transporturilor, în vederea 
alinierii la legislaţia comunitară; 

 
 
 
 
 
 
          4. modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind 
măsuri pentru reducerea riscului seismic al 
construcţiilor existente, , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
         Autor: Comisia juridică. 
 
 
         Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
         Nemodificat. 
 
 

 
          
 
 
 
 
          Conform normelor  
de tehnică legislativă. 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie 
 (autorul  amendamentului) 

 

Motivare 

 7. amenajarea, conservarea şi 
dezvoltarea teritorială durabilă, relansarea 
activităţii în domeniul construcţiilor; 
 
 8. măsuri în domeniul construcţiilor 
de locuinţe, prin programe la nivel 
naţional; 
 
 9. măsuri în domeniul turismului la 
nivel naţional. 
 

        Nemodificat. 
 
 
 
        Nemodificat. 
 
 
 
       Nemodificat. 
 
 
 

6           IV. Întreprinderi mici şi mijlocii: 
 - modificarea şi completarea Legii 
nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 

         Nemodificat.  

7           V. Agricultură: 
 1. măsuri privind reorganizarea 
activităţii de coordonare şi dezvoltare a 
patrimoniului genetic din zootehnie şi 
administrarea cotelor de lapte; 
 
 

 
         Nemodificat. 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie 
 (autorul  amendamentului) 

 

Motivare 

 2. măsuri privind sistematizarea şi 
organizarea teritoriului agricol; 
 
 3. reglementări privind acordarea 
despăgubirilor în caz de calamităţi naturale 
în agricultură; 
 
 4. reglementări privind acordarea de 
facilităţi producătorilor agricoli şi 
crescătorilor de animale în perioada de 
preaderare la Uniunea Europeană; 
 
 5. reglementări privind Casa 
Creditului Rural; 
 
 6. reglementări privind organizarea 
camerelor agricole ca persoane juridice de 
interes public; 
 
           7. modificarea şi completarea Legii 
nr.469/2003 privind producerea şi 
valorificarea legumelor, florilor şi plantelor 
ornamentale de seră. 
 

          Nemodificat. 
 
 
         Nemodificat. 
 
 
 
          Nemodificat. 
 
 
 
 
 
         Nemodificat. 
 
 
          Nemodificat. 
 
 
 
         Nemodificat. 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie 
 (autorul  amendamentului) 

 

Motivare 

8       La art. V Agricultură, după pct.7 se 
introduc următoarele puncte: 
       8. reglementări privind declararea 
localităţilor afectate de inundaţii în 
perioada aprilie – octombrie 2005, ca zone 
calamitate; 
 
 
         9. reglementări pentru aprobarea 
unor măsuri privind transmiterea unor 
drepturi şi obligaţii de la Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale la Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului; 
 
 
       10. măsuri privind reorganizarea 
Agenţiei  Naţionale pentru Ameliorare şi 
Reproducţie în Zootehnie; 
 
 
        11. modificarea şi completarea  
statutului personalului  silvic; 
 

       
 
         Aceste reglementări  
sunt necesare pentru  
localităţile   afectate de  
inundaţii precum şi de  
transmiterea unor  drepturi 
şi obligaţii de la Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale  către  
Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor 
Statului precum şi pentru  
finanţarea documentaţiilor 
tehnice pentru  proiectele 
din programul SAPARD. 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie 
 (autorul  amendamentului) 

 

Motivare 

        12. măsuri privind susţinerea  
finanţării documentaţiilor tehnice pentru 
proiectele din  cadrul măsurii 2.1. 
„Dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
infrastructurii rurale” din Programul 
SAPARD,  de la  bugetul de stat.     
 
   
      Autori deputaţii: Adrian Semcu, Dumitru 
Pardău, Romică Andreica, Ionel Palăr, Ioan 
Hoban şi Marian Hoinarul.  
 

9          VI. Apărare naţională, ordine 
publică şi siguranţă naţională: 
 1. modificarea şi completarea Legii 
nr.562/2004 privind autorizarea instituţiilor 
publice din sistemul de apărare, ordine 
publică şi securitate naţională de a vinde 
personalului propriu unele locuinţe de 
serviciu pe care acestea le au în 
administrare; 
 
 2. modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind 

 
 
 
        Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
       Nemodificat. 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie 
 (autorul  amendamentului) 

 

Motivare 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice comunitare de evidenţă 
a persoanelor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.372/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
 3. prevenirea şi sancţionarea actelor 
de violenţă şi ieşirilor necontrolate ale 
spectatorilor cu ocazia manifestărilor 
sportive; 
 
 
 
 4. măsuri de natură tehnică pentru 
fluidizarea liberei circulaţii a cetăţenilor 
români în străinătate. 
 
 

 
 
 
 
 
 
         Nemodificat. 
 
 
 
          
      4. se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
        4. reglementări privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor  români în 
străinătate.   
 
 
       Autor: Comisia juridică. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Pentru claritatea 
textului. 

10           VII. Cultură: 
 1. reglementări privind 
concesionarea monumentelor istorice; 
 
 

          Nemodificat. 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie 
 (autorul  amendamentului) 

 

Motivare 

 2. măsuri privind sponsorizarea; 
 
 3. modificarea şi completarea Legii 
nr.504/2004 privind instituţiile publice de 
spectacole şi concerte; 
 
 4. modificarea şi completarea Legii 
bibliotecilor nr.334/2002, republicată; 
 
 
 5. modificarea şi completarea Legii 
nr.186/2003 privind promovarea culturii 
scrise; 
 
 6. modificarea şi completarea Legii 
nr.111/1995 privind constituirea, 
organizarea şi funcţionarea Depozitului 
legal de documente, indiferent de suport, 
republicată; 
 
 7. modificarea şi completarea Legii 
nr.292/2003 privind organizarea şi 
funcţionarea aşezămintelor culturale; 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie 
 (autorul  amendamentului) 

 

Motivare 

 8. măsuri privind trecerea Muzeului 
"George Enescu" – Bucureşti în subordinea 
Ministerului Culturii şi Cultelor; 
 
 9. modificarea şi completarea Legii 
nr.356/2003 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Institutului 
Cultural Român, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 10. modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.42/2000 privind 
îmbunătăţirea finanţării unor programe de 
dezvoltare sectorială iniţiate de Ministerul 
Culturii şi Cultelor, aprobată cu modificări 
prin Legea nr.293/2001; 
 
 11. măsuri în vederea creşterii 
capacităţii administrative a Oficiului 
Român pentru Drepturile de Autor. 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie 
 (autorul  amendamentului) 

 

Motivare 

11            VIII. Administraţie publică: 
            - organizarea şi funcţionarea 
Comisiei Naţionale de Prognoză. 
 
 

          Nemodificat.  

12 IX. Minorităţi naţionale: 
1. aprobarea planurilor de acţiune  

privind Deceniul de incluziune a romilor 
2005-2015; 

 
2. înfiinţarea unui organism de 

monitorizare a politicilor publice pentru 
romi; 

3. instituţionalizarea mediatorului 
sanitar. 
 

         Nemodificat.  

13 X. Muncă, protecţie socială, 
salarizare: 

1. modificarea şi completarea Legii 
nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor 
români care lucrează în străinătate, cu 
modificările ulterioare; 

 
 

 
 

1. modificarea şi completarea Legii 
nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor 
români care lucrează în străinătate, cu 
modificările  şi completările ulterioare; 

 
Autor: Comisia juridică. 

 

 
 
        Conform normelor  de 
tehnică legislativă. 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie 
 (autorul  amendamentului) 

 

Motivare 

2. modificarea şi completarea Legii 
nr.495/2004 privind salarizarea şi alte 
drepturi băneşti ale personalului din 
administraţia centrală a Ministerului 
Afacerilor Externe şi de la misiunile 
diplomatice, oficiile consulare şi institutele 
culturale româneşti din străinătate, cu 
modificările ulterioare; 

 
3. modificarea şi completarea Legii 

nr.138/1999 privind salarizarea şi alte 
drepturi ale personalului militar din 
instituţiile publice de apărare naţională, 
ordine publică şi siguranţă naţională, 
precum şi acordarea unor drepturi salariale 
personalului civil din aceste instituţii, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
        Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Nemodificat. 

14           După poziţia 3 de la  pct.X al art.1 se 
introduce o nouă poziţie, având următorul 
cuprins: 
     4. elaborarea unei reglementări privind 
salarizarea şi alte drepturi ale 
judecătorilor, procurorilor şi altor 
categorii de personal din sistemul justiţiei. 

        S-a  avut în vedere 
faptul că asigurarea 
salarizării adecvate şi 
nediscriminatorii a 
judecătorilor este 
prevăzută la  Capitolul VI, 
punctul 3.3 din Planul de 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie 
 (autorul  amendamentului) 

 

Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

acţiune pentru 
implementarea Strategiei 
de reformă a sistemului 
judiciar 2005 – 2007, 
asumată de Guvernul 
României prin  Hotărârea 
Guvernului României 
nr.232/2005, publicată în  
Monitorul Oficial nr.273 
din 1 aprilie 2005, măsură 
care are ca termen de  
finalizare luna decembrie 
2005. 
      De asemenea, s-a ţinut 
seama de Hotărârea nr.185 
din 22 iulie 2005 a 
Consiliului Naţional 
pentru Combaterea 
Discriminării prin care s-a  
constatat existenţa unei 
discriminări directe între 
judecătorii şi procurorii 
care beneficiază de sporul 
de 40% şi cei care nu  
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie 
 (autorul  amendamentului) 

 

Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Autor: Comisia juridică. 
 

beneficiază de acest spor, 
recomandând Ministerului 
Justiţiei iniţierea unor 
modificări în  sensul 
eliminării  acestei 
inegalităţi. 
     Totodată, s-a ţinut 
seama şi de  faptul că  
actuala grilă de  salarizare 
a judecătorilor şi 
procurorilor nu mai  
corespunde noilor 
prevederi legale privind 
statutul acestora. 
 

15       După poziţia 4 de la  pct.X al art.1, se 
introduc 5 noi poziţii:  
      5. modificarea şi  completarea Legii 
patronatelor nr.356/2001, cu modificările 
ulterioare; 
      6. reglementarea creşterilor salariale ce 
se vor acorda în anul 2006 personalului din 
sectorul bugetar, salarizat potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie 
 (autorul  amendamentului) 

 

Motivare 

nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a  
salariilor de  bază pentru personalul 
contractual din sectorul bugetar, aprobată 
prin Legea  nr.383/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
      7. reglementarea creşterilor salariale ce 
se vor acorda în anul 2006 personalului 
salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la 
Legea nr.154/1998 privind sistemul de 
stabilire a salariilor  de bază în sectorul 
bugetar şi a indemnizaţiilor pentru  
persoane care ocupă funcţii de  demnitate 
publică, cu modificările  şi completările 
ulterioare; 
 
      8. reglementarea creşterilor salariale ce 
se vor  acorda în anul 2006 personalului 
din sectorul bugetar, salarizat potrivit 
legilor speciale de salarizare; 
 
        9. reglementarea creşterilor salariale 
ce se vor acorda în anul 2006 
funcţionarilor publici, salarizaţi potrivit 

 
       Adoptarea măsurilor 
propuse la Legea 
patronatelor nr.356/2001, 
va asigura compatibilitatea 
cu Legea  contractelor 
colective de muncă, 
nr.130/1996, precum şi o 
mai bună organizare şi 
structurare pe domenii de  
activitate a organizaţiilor 
patronale, cu impact 
pozitiv asupra derulării 
dialogului social sectorial, 
cerinţă explicită a 
Comisiei Europene. 
 
 
 
 
 
      Salarizarea 
personalului bugetar, în 
anul 2005, a fost 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie 
 (autorul  amendamentului) 

 

Motivare 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
92/2004  privind reglementarea drepturilor 
salariale şi a altor drepturi  ale 
funcţionarilor publici pentru anul 2005, 
aprobată  cu modificările şi completări 
prin Legea  nr.76/2005, cu modificările 
ulterioare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reglementată pentru 
diferite  categorii de 
personal bugetar, prin 
următoarele acte 
normative: Ordonanţa 
Guvernului nr.9/2005, 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.115/2004, 
Ordonanţa de  urgenţă a 
Guvernului nr.92/2004, 
ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2005, 
Ordonanţa de  urgenţă a 
Guvernului nr.13/2005, 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.118/2004, 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.108/2005, 
Ordonanţa  Guvernului 
nr.14/2005, Ordonanţa 
Guvernului nr.23/2005. 
       Aceste ordonanţa au 
reglementat  creşterile 
salariale ale întregului 



 22

Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie 
 (autorul  amendamentului) 

 

Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Autor deputaţii: Zamfir Gabriel Sorin şi 
Gheorghe Gabor. 
 
 
 

personal bugetar numai 
pentru anul 2005, urmând 
în această situaţie ca 
pentru personalul 
menţionat mai sus, în anul 
2006, creşterile salariale să 
se realizeze prin ordonanţă 
a Guvernului. 
     Măsurile  pe care le 
generează prezenta 
ordonanţă a Guvernului, 
vizează interesul social şi 
buna  desfăşurare a 
activităţii în administraţie. 

16 XI. Prorogarea unor termene 
prevăzute în acte normative cu putere de 
lege 
 
 
 

        Nemodificat.  
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Text iniţial Text adoptat de comisie 
 (autorul  amendamentului) 

 

Motivare 

17         Art.2.- În conformitate cu dispoziţiile 
art.115 alin.(3) din Constituţia României, 
republicată, ordonanţele emise de Guvern 
în temeiul art.1 vor fi înaintate  spre 
aprobare Parlamentului, potrivit procedurii 
legislative, până la reluarea lucrărilor 
Parlamentului în prima sesiune ordinară a 
anului 2006. Nerespectarea termenului 
atrage încetarea efectelor ordonanţei. 
 

         Nemodificat.  

 
 
                                                                                                    


