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RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.37/2014 pentru modificarea şi completarea art.13 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte 

măsuri în domeniul cheltuielilor publice 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 464/2014 din 8 octombrie 2014, 

cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2014 pentru modificarea şi 

completarea art.13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.103/2013 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte 

măsuri în domeniul cheltuielilor publice.  

 

La întocmirea prezentului raport, Comisiile au avut în vedere:  

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.710/19.06.2014) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/1023/14.10.2014). 

 

 

 



Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2013, în sensul: 

- eliminării neconcordanţei existente între art.1 alin.(2) şi art.13 alin.(2) din 

OUG nr.103/2013, referitoare la baza de calcul a sporurilor, indemnizaţiilor, 

compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac 

parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut;  

- creării posibilităţii de plată a muncii prestate de personalul din structurile 

sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională în zilele de 

repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în 

conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează; 

- reglementării unor măsuri pentru stabilirea unui cadru unitar de aplicare a 

dispoziţiilor referitoare la salarizarea personalului care execută lucrări de 

excepţie sau misiuni speciale. 

De asemenea, proiectul de lege reglementează statutul personalului 

aeronautic participant la misiuni în străinătate, în conformitate cu prevederile 

contractelor încheiate în baza art.1 lit.a) şi b) din Legea nr.240/2013 pentru 

realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de 

tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare 

aeriană în cadrul programului „Avion multirol al Forţelor Aeriene”. 

 

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 pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

din data de 19 noiembrie 2014 şi-au înregistrat prezenţa 22 deputaţi din totalul 

de 26 membri. Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 

proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

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

din Regulamentul Camerei Deputaţilor: 

- d-na Otilia Sava - Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naţionale 

- d-l Bogdan Tohăneanu - Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Interne 

- d-l gral de brigadă Ioan Costea - Serviciul de Protecţie şi Pază  

- d-l col. Petrică Dinică - Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. 
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La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 25 

noiembrie 2014 şi-au înregistrat prezenţa 22 deputaţi din totalul de 24 membri. 

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de 

lege în forma prezentată de Senat. 

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

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

 d-na Otilia Sava - Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naţionale 

 d-l Vasile Ion – şef serviciu, Ministerul Apărării Naţionale. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 30 septembrie 

2014. 

 

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, 
Florin Iordache     Ion Mocioalcă 
 
 
 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu    Consilier parlamentar dr. George Cucu 
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