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AVIZ  COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.34/2009 cu privire la 

rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului, au fost 

sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.34/2009 cu privire la 

rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, trimisă comisiilor cu adresele nr. Plx 113 din 9 

iunie 2010, respectiv nr. L420/2010. 

Potrivit prevederilor art.10 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, membrii comisiilor 

reunite au examinat propunerea legislativă mai sus menţionată în şedinţa din 12 octombrie 2010. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât avizarea favorabilă a propunerii legislative cu amendamente, 

redate în anexa la prezentul aviz. 

 

 

PREŞEDINTE, 
Deputat Victor Paul Dobre 

 PREŞEDINTE, 
Senator Petru Başa 

 
 
 

  

SECRETAR, 
Deputat Adrian Solomon 
 

 SECRETAR, 
Senator Alexandru Cordoş 

 
 
 
 
 

Întocmit, 
Expert parlamentar Sorina Steliana SZABO                                   Expert parlamentar Iulia Petrescu 
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                ANEXA 
 

Amendamente admise 
 

 
Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Text propus de Comisie Motivare 

 
1. 

Titlul legii 
 

Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă nr. 34/2009 cu privire la 

rectificarea bugetară pe anul 2009 şi 
reglementarea unor măsuri financiar 

fiscale 

Titlul legii 
 

Lege pentru completarea alin.(21) al art. 
22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2009 cu privire la rectificarea 
bugetară pe anul 2009 şi reglementarea 
unor măsuri financiar fiscale 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială  
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, având în vedere 
intervenţiile legislative 
propuse. 
  

 
2. 

 
Articol unic: Ordonanţa de urgenţă nr. 
34/2009 cu privire la rectificarea 
bugetară pe anul 2009 şi 
reglementarea unor măsuri financiar 
fiscale, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.249 din 
14/04/2009, se modifică după cum 
urmează: 

 
Articol unic. - După litera c) a 
alineatului (21) al articolului 22 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2009 cu privire la rectificarea 
bugetară pe anul 2009 şi reglementarea 
unor măsuri financiar fiscale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.249 din 14 aprilie 2009, aprobată prin 
Legea nr.227/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, se introduce o 
nouă literă, litera d), cu următorul 
cuprins: 

 
În prezent alin.(21) 
reglementează excepţii de 
la încadrarea în procentul 
de 15%, în care ocuparea 
posturilor nu duce la 
majorarea numărului total 
de posturi ocupate, cu 
încadrarea în cheltuielile de 
personal aprobate prin 
buget. 
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Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Text propus de Comisie Motivare 

 
„d) funcţiile publice aferente posturilor 
unice ale căror atribuţii specifice nu se 
regăsesc la celelalte posturi din cadrul 
structurii organizatorice a autorităţilor 
şi instituţiilor publice.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială  
 

3.  
Art.22. -(1) Incepand cu data intrarii 
în vigoare a prezentei ordonante de 
urgenta se suspendă ocuparea prin 
concurs sau examen a posturilor 
vacante din autoritatile si institutiile 
publice prevazute la art. 21. Posturile 
pentru care au fost demarate 
procedurile de organizare a 
concursurilor la data intrarii in vigoare 
a prezentei ordonante de urgenta, 
precum si cele a caror ocupare a fost 
deja aprobata de Guvern prin 
memorandum pot fi ocupate in 
conditiile legii.  
(2) Se exceptează de la prevederile 
alin. (1), ocuparea posturilor unice ale 
căror atribuţii specifice nu se regăsesc 
la celelalte posturi din cadrul structurii 

 
Se elimină. 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială  

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, având în vedere 
preluarea textului ca lit.d) 
la art.22 alin.(21). 
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Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Text propus de Comisie Motivare 

organizatorice a autorităţilor şi 
instituţiilor publice. 
(3) Ocuparea prin concurs sau examen 
a posturilor prevazute la alin.(2) se va 
face in conditiile legii, pe raspunderea 
ordonatorilor principali de credite.  
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