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Parlamentul  României 
 
 

 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,         
Nr. 22/145/12.09.2012 

 
 
 
 
 

 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra Proiectului de Lege pentru 
completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la 
rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,            
trimis comisiei noastre pentru examinare pe fond, cu adresa Biroului Permanent 
Plx.176 din 29 mai 2012. 
 
 
 
 

 
                                                        PREŞEDINTE, 

 
                                                Maria Eugenia BARNA 
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Parlamentul  României 
 
 

 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,     
Nr. 22/145/12.09.2012        

 
 
 

RAPORT   
 

asupra  Proiectului de Lege pentru completarea art.22 din Ordonanța  
de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară 

 pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 
 

Cu adresa nr. Plx.176  din 29 mai  2012, Biroul Permanent,  în temeiul art.95 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, pentru examinare şi 
avizare în fond Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu Proiectul de Lege pentru 
completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la 
rectificarea bugetară  pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. 

La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu art.97 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri, transmis cu adresa 
nr.1248/24.11.2011, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, 
avizul negativ al Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și 
echilibru ecologic și avizul favorabil al Comisiei pentru Sănătate și Familie. 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare  completarea 
art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea 
bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu un nou alineat, 
alin.(4), în sensul îmbunătățirii actului medical prin deblocarea posturilor vacante din 
sistemul sanitar, în funcție de condițiile normative și bugetare ale spitalului respectiv. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor  ordinare , potrivit art. 76 
din Constituţia României, republicată. 

Raportul comisiei a fost votat cu majoritate de voturi. 
Proiectul de Lege  a fost adoptat  de Senat în şedinţa din data de  21 mai         

2012, în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, 
republicată, în calitate de primă Cameră sesizată. 
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Proiectul de lege, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, este de competenţa decizională a Camerei 
Deputaţilor. 

În urma dezbaterii Proiectului de Lege pentru completarea art.22 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară,  pe 
anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,  în şedinţa din data de  
01.08.2012, comisia propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei 
Deputaţilor a unui raport de respingere deoarece: 

- Strategia de suspendare a ocupării prin concurs sau examen a posturilor 
vacante din sistemul bugetar a fost convenită atât cu reprezentanții Comisiei Europene, 
cât și cu cei ai Fondului Monetar Internațional (FMI), reprezentând unul din 
angajamentele asumate de autoritățile române în cadrul Acordului Stand-by încheiat cu 
FMI. Acest angajament se îndeplinește prin aplicarea prevederilor art.22 din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.34/2009; 

- Prin prevederile Legii nr.275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor 
indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar sunt aprobate plafoane de cheltuieli de 
personal ale bugetuluigeneral consolidate, obligatorii pentru anii 2011 și 2012; 

- În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.56/2009 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.162/2008, unitățile sanitare cu paturi transferate sunt instituții publice finanțate 
integral din venituri proprii și funcționează pe baza autonomiei financiare; 

- Semnalăm totodată și neîndeplinirea cerințelor impuse de prevederile 
art.138 alin.(5) din Constituția României, republicată, dispozițiile art.15 din Legea 
nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și a dispozițiilor art.7 alin.(1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare 
nr.69/2010, cu modificările ulterioare, referitoare la precizarea sursei de finanțare și la 
evaluarea implicațiilor determinate de soluțiile legislative preconizate asupra bugetului 
general consolidat. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia BARNA 

SECRETAR, 
 

Nicolae BUD 
 
 

 
Consilier parlamentar,  Luminiţa Ghiorghiu                                                                           

 


