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   Către, 
 

 BIROUL PERMANENT AL 

  CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare, trimisă 

comisiei pentru examinare pe fond, cu adresa nr. Pl.x 384/2016, din 28 

septembrie 2016. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

CRISTIAN BUICAN 
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R A P O R T     

asupra propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, 

cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului a fost sesizată, prin adresa nr. Pl.x 384/2016 din 26 septembrie 

2016, cu dezbaterea pe fond, a propunerii legislative pentru completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Comisia 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului cu nr.4c-

6/391/27.09.2016. 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.406/27.04.2016) 

- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (nr.4c-

11/1021/11.10.2016) 

- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1001/DPSG/25.05.2016) 

Senatul a respins propunerea legislativă în ședința din data de 20 

septembrie 2016. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor 

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

Camerei Deputaţilor, republicat. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.63/2002, în scopul reglementării unitare la nivel 

naţional a indicatoarelor stradale care să precizeze denumirea străzilor şi 
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numerele poştale ce există în fiecare segment de stradă, precum şi a plăcilor 

de numere poştale de pe fiecare imobil. Consiliile locale ale comunelor, 

orașelor și municipiilor au obligația de a prevedea în bugetele proprii 

resursele financiare necesare pentru furnizarea serviciilor publice de interes 

local, respectiv achiziționarea, fixarea, verificarea, întreținerea și înlocuirea 

indicatoarelor stradale, precum și a plăcilor de numere poștale. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, comisia a examinat propunerea legislativă în şedinţa din 14 

februarie 2017. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 25 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile care au avut loc au participat, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna 

Sirma Caraman - secretar de stat și doamna Anca Ginavar - director în cadrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene. 

Din analiza inițiativei legislative s-a constatat că prevederile art.63 

alin.(2) din inițiativa legislativă, potrivit cărora, consiliile locale ale comunelor, 

orașelor, municipiilor au obligația de a prevedea în bugetele proprii resursele 

financiare necesare pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, 

respectiv achiziționarea, fixarea, verificarea, întreținerea și înlocuirea 

indicatoarelor stradale, precum și plăcilor de numere poștale, generează o 

creștere a cheltuielilor bugetare locale. Potrivit prevederilor art.14 alin.(5) din 

Legea nr.273/2006 privind finanțele locale, cu modificările și completările 

ulterioare, ”După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative 

cu implicaţii asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a 

diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare aferente 

exerciţiului bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale respective”. 

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către 

membrii Comisiei, s-a hotărât cu unanimitate de voturi, respingerea 

propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.63/2002 

privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

CRISTIAN BUICAN 
 

SIMONA BUCURA OPRESCU 

    
 
 

                      
  Șef serviciu, Sofia Chelaru 

Consilier, Roxana Feraru 
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