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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
                        

        Bucureşti, 13.04.2010 
        Plx 79/2009 

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

     Nr. 32/95                                                                            Nr.27/102 
                                                                                                                        

R A P O R T   C O M U N  
       asupra propunerii legislative pentru modificarea anexei nr. 1 pct. C din Legea 

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  
       
      În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială  au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu 
propunerea legislativă pentru modificarea anexei nr. 1 pct. C din Legea 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, trimisă cu adresa nr. Plx 79 
din  11 februarie 2009,  înregistrată cu nr. 32/95, respectiv nr. 27/102/2009. 
      Senatul, în calitate de primă Cameră  sesizată, a respins propunerea legislativă la 4 
februarie 2009. 
      Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. 
(9)  pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este  
Cameră decizională.  
      Consiliul Legislativ  a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri iniţiativa 
legislativă, conform avizului nr.785 din 30.06.2008. 
      Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci au emis avizele negative nr. 79/2009, respectiv 22/101/2009. 
      Guvernul României a formulat, la data de 21 octombrie 2008, un punct de vedere 
prin care nu susţine adoptarea. 
      Propunerea legislativă  supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea anexei nr. 1 pct. C din Legea nr. 138/1999, în sensul majorarării 
coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor de grad pentru cadrele militare în activitate. 
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       În conformitate cu prevederile art. 61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, comisiile  au examinat iniţiativa legislativă mai sus menţionată, atât în  
şedinţe separate, cât şi în şedinţa comună din 13 aprilie 2010.  
       La lucrări au participat, în calitate de invitaţi, domnii Mihail Vasile Ozunu – 
secretar de stat, colonel Ion Vasile şi locotenent-colonel Mihai Dănilă, toţi din 
Ministerul Apărării Naţionale, doamna Irina Alexe - secretar de stat şi domnul comisar 
Adrian Olărescu, ambii din Ministerul Administraţiei şi Internelor, domnul Costică 
Jipa, din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, domnii Eugen Iorga şi Viorel Moise, 
din cadrul serviciului Român de Informaţii, precum şi domnul Constantin Năstase – 
director în Ministerul Finanţelor Publice.        
       Cu prilejul dezbaterilor, membrii  comisiilor au constatat faptul că propunerea 
legislativă nu se mai raportează la Legea nr. 138/1999, iar o eventuală adoptare nu ar 
putea fi  justificată, întrucât această lege a fost abrogată, cu unele excepţii, prin Legea-
cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, nr. 
330/2009.  
        La şedinţa comisiilor din 13 aprilie 2010, au fost prezenţi 43 de deputaţi, din 
numărul total de  45 de membri ai acestora. 
        În urma dezbaterii, membrii comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea prezentei propuneri legislative, 
pentru motivul menţionat mai sus. 
        Potrivit obiectului şi conţinutului acesteia, iniţiativa legislativă  face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
                PREŞEDINTE,                                                 PREŞEDINTE,  
                                                                                                                                                   
           Costică CANACHEU                                       Victor Paul DOBRE                                
    
 
                   
 
                  SECRETAR,                                                   SECRETAR, 
                                                                                                             
   Eugen BĂDĂLAN                                     Kerekeş KAROLY 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu, Mihai Ţăranu                                                                                                      Consultant,  Lidia Vlădescu
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