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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 

PUBLICĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI 
ECHILIBRU ECOLOGIC 

COMISIA BUGET, FINAŢE ŞI BĂNCI 

 
 
 

     Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL  
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
  

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 

pentru modificarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă 

nr.63/2010 pentru modificarea Legii nr.273/2006 privind Finanţele publice 

locale, trimis Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, pentru examinare 

pe fond, cu adresa nr. Pl.x 177 din 03 iunie 2013. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PREŞEDINTE, 

Marin ALMĂJANU Gheorghe DRAGOMIR 
 

 
 
 
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
Telefon: 021.414.1125, 021.414.1126; Fax: 021.314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 

 

Bucureşti,   18.06.2013 Bucureşti, 18.06.2013 
Nr.   26/238 Nr. Nr.22/235 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI 

ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

COMISIA BUGET, FINAŢE ŞI BĂNCI 

18.06.2013 
Nr. 26/238 

18.06.2013  
Nr.22/235 

 
 

R A P O R T      C O M U N 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci, au fost sesizate cu adresa nr. PL.x 177 din 03 iunie 2013, cu dezbaterea pe 
fond a propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea Legii nr.273/2006 privind 
Finanţele publice locale, înregistrată cu nr.26/238/03.06.2013, respectiv 
22/235/03.06.2013. 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 alin. 
(1) şi (3) din Constituţia României, republicată. 

La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.213/29.03.2013); 
 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/708/03.06.2013); 
 avizul negativ al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

(nr.27/348/03.06.2013); 
 punctul de vedere negativ al Guvernului (541/19.04.2013) 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 27 mai 2013. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea pct. 3 din 
Anexa la Ordonanţă 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, cu modificările şi completările ulterioare, cu o nouă 
literă, lit. c), prin care se prevede că în cazul serviciilor de pază a obiectivelor de 
interes judeţean, finanţate integral din venituri proprii, să nu se limiteze numărul de 
posturi.  

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisiile sesizate au examinat iniţiativa legislativă în şedinţe 
separate. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a examinat propunerea legislativă în 
şedinţa din 12 iunie 2013. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 32 deputaţi din 
totalul de 32 de membri ai comisiei. 
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Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
a examinat propunerea legislativă în şedinţa din 18 iunie 2013. La lucrările Comisiei 
au fost prezenţi 30 de deputaţi, din totalul de 33 de membri ai comisiei. 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa Comisie pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic din 18 iunie 2013 au participat, în calitate 
de invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, din partea Ministerului Finanţelor Publice, domnul Ghizdeanu 
Ion, secretar de stat,  doamna Cristea Mihaela, consilier şi doamna Vodoina Adriana, 
consilier. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de membrii 
Comisiilor, au hotărât, cu majoritate de voturi să se supună plenului Camerei 
Deputaţilor spre aprobare un raport de respingere a propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.63/2010 
pentru modificarea Legii nr.273/2006 privind Finanţele publice locale, deoarece:  

- în baza plafonului aprobat anual, potrivit Legii responsabilităţii fiscal - 
bugetare nr.69/2010, cu modificările ulterioare, se stabileşte nivelul maxim al 
cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor 
administrativ-teritoriale, repartizat pe judeţe, prin ordin comun al ministrului 
dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice. 

- Totodată potrivit prevederilor art.9 din Legea nr.69/2010, totalul 
cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat nu poate fi majorat pe 
parcursul anului bugetar, cu ocazia rectificărilor bugetare. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Consilier parlamentar,                                                                                     Consilier parlamentar,         
 Alina Tănase                                                                                                   Luminiţa Ghiorghiu             

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

Marin ALMĂJANU Gheorghe DRAGOMIR 

 

 

 

 

SECRETAR, SECRETAR, 

Ion-Marcel CIOLACU  Mihai-Aurel DONŢU 


