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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă  
a Guvernului nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de  

reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005 
 
 

 
 
Cu adresa nr. PL.X.370 din 13 septembrie 2005, Biroul Permanent conform 

art.89 şi 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în 
procedură de urgenţă, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor 
de personal în anul 2005. 

La întocmirea prezentului raport s-au avut în vedere avizele Consiliului 
Legislativ şi al ,Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Prezentul proiect de lege reglementează unele măsuri de reducere a 
cheltuielilor de personal în anul 2005 astfel încât, nivelul acestora cuprinse în bugetul 
general consolidat, să reprezinte 5% din Produsul Intern Brut: 

- se propune suspendarea aplicării prevederilor din actele normative în 
vigoare prin care este reglementată acordarea de premii lunare personalului din 
autorităţile şi instituţiile publice indiferent de modul de finanţare a acestora; 

- se propune suspendarea, pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2005, a  
ocupării prin concurs a posturilor vacante din statul de funcţii, cu excepţia posturilor 
unice, a posturilor necesare implementării angajamentelor asumate prin negocierile 
pentru aderarea la Uniunea Europeană, a posturilor din structura Casei Naţionale de 
Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, precum şi a celor care au deja întreprinse 
formalităţile pentru ocuparea acestora. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 din 
Constituţia României, republicată. 
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La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în conformitate cu 
prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Dănilă 
Cătălin-Ionel – secretar de stat la Ministerul Muncii, Solidarităţii şi Familiei şi 
domnul Gibescu Ion – director în cadrul aceluiaşi minister. 

La lucrările comisiei au participat 15 deputaţi, din totalul de 25 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu 8 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 2 
abţineri. 

Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 8 
septembrie 2005, în calitate de primă  Cameră sesizată. 

Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi 
art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a 
Camerei Deputaţilor. 

In urma dezbaterii proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a 
cheltuielilor de personal în anul 2005, în şedinţa din data de 23.09.2005, comisia 
propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a 
proiectului de Lege în forma adoptată de Senat.  

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 

SECRETAR, 
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