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Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

modificarea 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 136/2018 din 19 martie 2018. 

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

categoria legilor ordinare. 

   

PREŞEDINTE, 

Marius - Constantin BUDĂI 

 

PREŞEDINTE, 
 

Florin-Claudiu ROMAN 
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PLx.136/2018 

asupra  

R A P O R T      C O M U N 

propunerii legislative pentru modificarea 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 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 136/2018 din 19 martie 2018 şi înregistrată la comisii sub nr.4c-2/205 din 20 

martie 2018, respectiv 4c-6/113 din 20 martie 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 

ședința din 14 martie 2018. 



Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului 

nr. 929 din 2 noiembrie 2017. 

Guvernul, prin punctul de vedere nr.157 din 15.02.2018, lasă la latitudinea 

Parlamentului să decidă asupra oportunității adoptării acestei inițiative legislative.  

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil propunerea 

legislativă, conform avizului nr. 4c-7/240 din 3 aprilie 2018. 

Comisia pentru sănătate şi familie a avizat negativ propunerea legislativă, 

conform avizului nr. 4c-8/106 din 27 martie 2018. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a avizat negativ 

propunerea legislativă, conform avizului nr. 4c-9/94 din 28 martie 2018. 

 Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 

modificarea art.III alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2010, în sensul 

exceptării serviciilor publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate 

juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau judeţene, de la 

încadrarea în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei la ordonanţa de 

urgenţă. 

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 05 iunie 2018, iar membrii Comisiei pentru administraţie publică 

şi amenajarea teritoriului, în ședința din 08 mai 2018. 

La lucrările Comisiei pentru buget finanțe și bănci  și-au înregistrat prezența 

un număr de 25 deputați, din totalul de 25 de membri, iar la lucrările Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului un număr de 23 deputaţi din totalul de 

24 de membri. 



La dezbaterea propunerii legislative, au participat în calitate de invitați, 

reprezentanți ai Ministerului Finanțelor 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 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, deoarece aplicarea măsurilor prevăzute în propunerea 

legislativă conduce la majorarea numărului de posturi aprobate la nivelul autorităţilor 

publice locale, ceea ce generează un impact suplimentar asupra cheltuielilor bugetare 

locale şi, implicit, asupra cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat.  

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

categoria legilor ordinare. 

 

               PREŞEDINTE,                                    PREŞEDINTE,        

    Marius - Constantin BUDĂI                  Florin-Claudiu ROMAN       

 

            SECRETAR,                                        SECRETAR, 

                  Marilen-Gabriel Pirtea                 Simona BUCURA-OPRESCU 

 

 

Şef Serviciu 

Giorgiana Ene 

Şef Serviciu 

Sofia Chelaru 

Expert parlamentar 

Dicu Ana Cristina 

Consilier parlamentar 

Nicoleta Toma 

 


