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RAPORT  COMUN 
asupra propunerii legislative privind modificarea proiectului de 

lege privind normativele de personal pentru unităţile 
administrativ-teritoriale şi instituţiile publice 

 
 
 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate, prin 
adresa nr. Plx 9/2015 din 18 februarie 2015, cu dezbaterea pe fond a 
propunerii legislative privind modificarea proiectului de lege privind 
normativele de personal pentru unităţile administrativ-teritoriale şi 
instituţiile publice. 

La întocmirea prezentului raport, Comisiile au avut în vedere:  
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1153/13.10.2014) 
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/189 din 24 februarie 2015) 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea 
cadrului legal privind regimul de funcţionare al consiliilor locale, judeţene 
cât şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv 
organigrama şi numărul maxim de personal. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 
conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

Comisiile au dezbătut propunerea legislativă în şedinţe separate.  
La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 11 

martie 2015 şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi din totalul de 24 
membri.  

La şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului din data de 3 martie 2015 au fost prezenţi 21 deputaţi din 
totalul de 23 membri. 



Raportul comisiilor a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
 
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, potrivit 

prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisiile propun Plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative întrucât modul de 
funcţionare al consiliilor locale, judeţene şi al Consiliului general al 
Municipiului Bucureşti este deja reglementat de Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată. De asemenea, Ordonanţa de 
urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare, potivit art.III, reglementează faptul că, pentru îndeplinirea 
atribuţiilor prevăzute de lege, la stabilirea numărului de posturi din 
aparatul de specialitate al primarului sau al consiliului judeţean este 
necesar ca autorităţile publice locale să se încadreze în numărul maxim de 
posturi prevăzut în anexa la ordonanţa menţionată. 
 
 
 

 PREŞEDINTE,    PREŞEDINTE,   

 Adrian Solomon    Marin Almăjanu 

 

 

 SECRETAR,     SECRETAR,   

 Daniel Iane    Radu Babuş  

    

             
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Adriana Breazu     Consilier parlamentar Nicoleta Toma 
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