
 

 

 

Parlamentul României  
Camera Deputaţilor 

          
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,            10 septembrie 2003 
AMENAJAREA TERITORIULUI  ŞI  ECHILIBRU   Nr.26/1413 

ECOLOGIC                                                     
 

A V I Z 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2003 
privind concediul de odihnă şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor 

consiliilor judeţene precum şi ale primarilor şi viceprimarilor  
 
  Cu adresa nr.497 din 2 septembrie 2003, Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, în vederea dezbaterii 
şi avizării, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2003 
privind concediul de odihnă şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor 
consiliilor judeţene precum şi ale primarilor şi viceprimarilor. 
  In şedinţa din 9 septembrie 2003, Comisia a examinat proiectul de lege sus-
menţionat şi a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a acestuia, în forma 
prezentată de Guvern. 
  Amendamentele respinse de Comisie sunt prevăzute în anexă.  
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
                      
 
 

    PRESEDINTE,    SECRETAR,                
 
              IOAN OLTEAN       KOVACS CSABA TIBERIU 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar:  
Stelian Androne 
 



 
 

 

ANEXA  
la avizul nr.26/1413/10-09.2003 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus 
şi autorul acestuia 

Motivare 

 
1. 

 
 Art.6. In situaţia în care 
mandatul persoanelor prevăzute la 
art.1 alin.(1) începe în timpul 
anului, durata concediului de 
odihnă se stabileşte proporţional 
cu timpul efectiv lucrat, au cu 
timpul care va fi lucrat în anul 
respectiv.  
 
Text Ordonanţă 

 
 Se abrogă. 
 
 
Autor: Victor Dobre � 
Grupul parlamentar 
PNL. 

 
Pentru susţinere: 
acordarea concediului de 
odihnă să nu fie 
condiţionată de timpul 
efectiv lucrat.  
Pentru respingere: 
coroborare cu celelalte 
prevederi legale în 
materie.  

 
2.  

 
 Art.11. Pentru evenimente 
familiale deosebite, persoanele 
prevăzute la art.1 alin.(1) au 
dreptul, în afara concediului anual 
de odihnă, la zile de concediu 
plătit după cum urmează:  

a) pentru căsătoria celui în 
cauză � 5 zile; 

b) pentru maşterea sau 
căsătoria unui copil � câte 3 
zile; 

c) în caz de deces al 
soţului/soţiei  sau al unei 
rude de până la gradul II, 
inclusiv � câte 3 zile. 

 
Text Ordonanţă 

 
 Se abrogă. 
 
 
Autor: Victor Dobre � 
Grupul parlamentar 
PNL. 

 
Pentru susţinere: 
perioadele de timp 
prevăzute sunt prea 
scurte raportat la 
importanţa 
evenimentului.  
Pentru respingere: 
coroborarea cu celelalte 
prevederi legale în 
materie.  
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