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RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

art.36 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, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 479/2015 din 17 iunie 2015, cu 
dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.36 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. 

 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere:  
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.430/29.04.2015) 
• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.1006/16.04.2015) 
• punctul de vedere al Guvernului prezentat în cadrul dezbaterilor. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea unor 
termene de prorogare a dispoziţiilor din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 
finanţarea de bază pentru învăţământul general obligatoriu de stat, 
particular şi confesional acreditat, precum şi pentru învăţământul 
profesional şi liceal acreditat, de stat, particular şi confesional. 
 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 
prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
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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 muncă şi protecţie socială din data de 23 
iunie 2015, 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 şedinţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, din data de 23 
iunie 2015, şi-au înregistrat prezenţa 34 deputaţi din totalul de 34 
membri. Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 
proiectului de lege în forma prezentată de Senat.  

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 16.06.2015. 
 

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, 
Adrian Solomon     Viorel Ştefan 
 
 
 
SECRETAR,      SECRETAR,   
Mihăiţă Găină     Mihai-Aurel Donţu 

             
 

 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu    Consilier parlamentar Ioana Popescu 
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