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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, transmisă cu PLx 

291/2018 din 07 mai 2018. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

   

PREŞEDINTE, 

Marius - Constantin BUDĂI 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Ion CĂLIN 
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PLx.291/2018 

asupra  
R A P O R T      C O M U N 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.13/2011 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri financiare 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate 
spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, transmisă cu PLx 291/2018 din 07 mai 
2018 şi înregistrată la comisii sub nr.4c-2/394 din 09 mai 2018, respectiv 4c-6/233 07 
mai 2018. 
 Conform prevederilor art.75 din Constituția României și ale art. 95 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a  respins propunerea legislativă în 
şedinţa din 2 mai 2018. 

 La întocmirea prezentului raport  comun, Comisiile au avut în vedere: 

• avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr. 53/17.01.2018) 



• avizul  negativ al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ( 
nr.4c-12/295) 

• avizul  negativ al Comisiei pentru muncă și protecție socială (nr.4c-7/500) 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea lit.b) a 
punctului 3 din nota de subsol a anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2010, astfel încât numărul necesar de posturi pentru paza tuturor obiectivelor de 
interes judeţean, să fie stabilit prin hotărâre a Consiliului Judeţean. 

 În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru buget 
finanțe și bănci au examinat propunerea legislativă şi documentele conexe, în şedinţa 
din data de 12 iunie 2018, iar membrii Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului, în ședința din 05 iunie 2018. 
 La lucrările Comisiei pentru buget finanțe și bănci  și-au înregistrat prezența un 
număr de 23 deputați, din totalul de 25 de membri, iar la lucrările Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului un număr de 21 deputaţi din totalul de 
23 de membri. 

La dezbaterea propunerii legislative, au participat în calitate de invitați, 
reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

  În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 
celor două comisii prezenți la lucrări, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 
plenului Camerei Deputaţilor raportul comun de respingere a propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, din 
următoarele considerente: 

 1. Menţionăm că punctul 15 la care se face referire în propunerea legislativă 
aparţine art. I din Legea nr. 13/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, şi nu art. II, 
aşa cum este specificat în iniţiativa legislativă. De asemenea, potrivit art. 62 din Legea 
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. "Dispoziţiile de modificare şi de 
completare se încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul de bază, 
identificându-se cu acesta. Intervenţiile ulterioare de modificare sau de completare a 
acestora trebuie raportate tot la actul de bază".Astfel, prevederile iniţiativei legislative ar 
fi trebuit să vizeze modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010. 



 2. Întrucât promovarea iniţiativei legislative presupune un efort financiar ce va fi 
suportat din bugetele locale, considerăm că era necesar să se respecte prevederile art. 15 
alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal- bugetare nr. 69/2010, republicată, cu 
modificările ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd necesitatea 
indicării mijloacelor financiare pentru acoperirea majorării cheltuielilor. 

 

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

               PREŞEDINTE,                                    VICEPREŞEDINTE                 

      Marius Constantin BUDĂI                                 Ion CĂLIN  

     

            SECRETAR,                                               SECRETAR, 

                  Marilen-Gabriel Pirtea                                   Angelica FĂDOR 

Şef Serviciu 

Giorgiana Ene 

Şef Serviciu 

Sofia Chelaru 

Expert parlamentar 

Dicu Ana Cristina 

Consilier parlamentar 

Elena Hrincescu 
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