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PL-x nr.425/2021 

 
 

   Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Proiectului de Lege pentru 

modificarea art.III alin.(2) din 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, trimis Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci pentru examinare în 
fond cu adresa nr. PL-x nr. 425/2021 din 4 octombrie 2021.  

 
 
 

PREŞEDINTE 
 

PREȘEDINTE 

Simona  
BUCURA-OPRESCU 

Bogdan-Iulian  
HUȚUCĂ 

nicoleta.toma
Original
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

                    
COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI 

AMENAJAREA TERITORIULUI 
 
      Nr. 4c-7 /463 
      Bucureşti, 8.03.2022 

COMISIA PENTRU BUGET, FINANȚE ȘI BĂNCI 
 

          
           Nr.4c-2/ 151 
           București, 8.03.2022 

   
 PL-x nr. 425/2021 

 
RAPORT  COMUN  

 
asupra  Proiectului de Lege pentru modificarea art.III alin.(2) din 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  

  

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului  și Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate cu 
dezbaterea în fond asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă nr.63/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 
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măsuri financiare, transmis prin adresa nr. PL-x nr. 425/2021 din 4 octombrie 2021, înregistrat cu nr. 4c-7/463/2021, 
respectiv cu nr. 4c-2/151/2021. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege, în şedinţa din data de 27 octombrie 2021, 
ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată.  
 Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
 La întocmirea prezentului raport comun Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci  au avut în vedere: 

•   avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 405/4.06.2021 ) 
•   avizul favorabil al Consiliului Economic și Social ( nr.4037/19.05.2021) 
•  avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități ( nr. 4c-13/825/ 2021) 
•  avizul favorabil al Comisiei pentru pentru muncă şi protecţie socială ( nr. 4c-9/728/18.10.2021) 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea art.III alin.(2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.63/2010, prin care se stabileşte numărul maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului, 
aparatul de specialitate al consiliului judeţean, precum şi din instituţiile publice locale, înfiinţate prin hotărâri ale 
autorităţilor deliberative, stabilind la alin.(2) exceptarea capitolului „Culturăˮ din calculul numărului maxim de posturi. 

În conformitate cu prevederile art.62, art.64 și ale art.131 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, cele două comisii sesizate în fond au examinat proiectul de Lege în şedinţe 
separate.  

Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de Lege în ședința cu prezenţă fizică și 
online, din data de 22 februarie 2022. La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci deputaţii și-au înregistrat 
prezența conform listei de prezenţă. La dezbaterea acestui proiect de Lege a participat, în calitate de invitat, domnul Claudiu 
Răcuci, Secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. În urma examinării proiectului de 
Lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au hotărât, cu majoritate 
de voturi, să transmită Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului un raport preliminar de adoptare a 
proiectului de Lege pentru modificarea art.III alin.(2) din 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, cu un 
amendament admis prezentat în Anexă. 

Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de Lege în 
ședința cu prezență fizică și online din data 8 martie 2022. La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
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teritoriului, deputaţii și-au înregistrat prezența conform listei de prezenţă. În conformitate cu prevederile art.56 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbaterile din cadrul ședinței 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au participat în  calitate de invitați domnul András István 
Demeter, Secretar de stat - Ministerul Culturii și domnul Daniel Iustin Marinescu, director -Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației. În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la 
lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au hotărât, cu majoritate de voturi adoptarea 
proiectului de Lege pentru modificarea art.III alin.(2) din 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, cu un 
amendament admis prezentat în Anexă. 
 În urma examinării proiectului de Lege și a opiniilor exprimate în cadrul dezbaterilor, membrii celor două comisii 
sesizate în fond, au hotărât majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege 

pentru modificarea art.III alin.(2) din 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, cu un amendament 
admis prezentat în Anexa, care face parte integrantă din  prezentul raport comun. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
  
 

PREŞEDINTE 
 

Simona 
BUCURA-OPRESCU 

PREŞEDINTE  
 

Bogdan-Iulian 
HUȚUCĂ 

 
SECRETAR, 

 
Oana-Alexandra 

CAMBERA 

 
 SECRETAR,  

 
     Iulius – Marian 

FIRCZAK 
 
                         Șef serviciu, Cristian BITEA                                                                                                                      Șef serviciu, Giorgiana ENE  
                     Consilier parlamentar, Elena HRINCESCU                                                                                                   Expert parlamentar, Laura Elena GHEORGHE 
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Anexă 
 

  PL-x nr. 425/2021 
 

AMENDAMENT ADMIS 
 
 

Nr. crt. Text OuG nr. 63/2010 Text adoptat de Senat 
Amendament admis / 

autorul amendamentului admis 
Motivarea 

amendamentului 
0 1 2 3 4 

1.   LEGE  
pentru modificarea art.III 
alin.(2) din 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 

 

Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 

2.   Articolul unic- Alineatul (2) al art. 
art.III din 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, publicată în 
Monitorul Oficial  al României, 
Partea I, nr.450 din 2 iulie 2010, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.13/2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Nemodificat 
 

 

3.  Titlul Ordonanţei 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

 
 

Nemodificat  
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Nr. crt. Text OuG nr. 63/2010 Text adoptat de Senat 
Amendament admis / 

autorul amendamentului admis 
Motivarea 

amendamentului 
0 1 2 3 4 

nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii 

nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare 

 
4.  Art. III. - 

 (2)Numărul maxim de posturi 
prevăzut la alin. (1) nu se aplică şi 
capitolului bugetar «Învăţământ» 
finanţat din bugetele locale, 
precum şi capitolelor bugetare 
«Sănătate», «Asigurări şi asistenţă 
socială» şi «Servicii publice de 
interes local sau judeţean, 
specializate, cu personalitate 
juridică, înfiinţate şi organizate în 
subordinea consiliilor locale sau 
consiliilor judeţene, după caz, prin 
hotărâri ale autorităţilor 
deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale 
respective», aşa cum sunt definite 
la art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea 
serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, indiferent de sursa de 
finanţare. 

 
(2) Numărul maxim de posturi 
prevăzut la alin. (1) nu se aplică şi 
capitolelor bugetare «Învăţământ» 
și «Cultură», finanţate din 
bugetele locale, precum şi 
capitolelor bugetare «Sănătate», 
«Asigurări şi asistenţă socială», şi 
«Servicii publice de interes local 
sau judeţean, specializate, cu 
personalitate juridică, înfiinţate şi 
organizate în subordinea consiliilor 
locale sau consiliilor judeţene, 
după caz, prin hotărâri ale 
autorităţilor deliberative ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
respective», aşa cum sunt definite 
la art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea 
serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, indiferent de sursa de 
finanţare.” 

  
(2) Numărul maxim de posturi 
prevăzut la alin. (1) nu se aplică şi 
capitolului bugetar «Învăţământ» 
finanţat din bugetele locale, din 
capitolul ”Cultură” instituţiilor 
şi companiilor de spectacole sau 
concerte înființate prin hotărâri 
ale autorităţilor deliberative ale 
unităţilor administrativ-
teritoriale, organizate în temeiul 
Ordonanței Guvernului nr. 
21/2007 privind instituţiile şi 
companiile de spectacole sau 
concerte, precum şi desfăşurarea 
activităţii de impresariat artistic, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
353/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare și care 
funcționează în subordinea 
consiliilor locale sau judeţene 
respective, precum şi capitolelor 
bugetare «Sănătate», «Asigurări şi 
asistenţă socială», şi «Servicii 
publice de interes local sau 

Reformulare pentru 
claritate, astfel încât să 
reiasă fără echivoc faptul 
că textul se referă la 
personalul angajat în 
cadrul instituțiilor și 
companiilor de spectacole 
sau concerte: filarmonici, 
opere, teatre, teatre lirice 
sau muzicale, de 
marionete, etc.  
În acest fel, impactul 
bugetar estimat va fi mult 
diminuat față de cel 
menționat de Guvern, în 
punctul de vedere 
transmis.   
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Nr. crt. Text OuG nr. 63/2010 Text adoptat de Senat 
Amendament admis / 

autorul amendamentului admis 
Motivarea 

amendamentului 
0 1 2 3 4 

judeţean, specializate, cu 
personalitate juridică, înfiinţate şi 
organizate în subordinea consiliilor 
locale sau consiliilor judeţene, 
după caz, prin hotărâri ale 
autorităţilor deliberative ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
respective», aşa cum sunt definite 
la art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea 
serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, indiferent de sursa de 
finanţare. 
 
Autor: 
Miklós Zoltán- deputat UDMR 

 

 


