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AVIZ 

asupra  proiectului de Lege pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea 
funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale 

 

 
             În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre 
dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri privind 
asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, 
trimis cu adresa nr. PLx-541 din 8 decembrie 2014. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

 
Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia a dezbătut proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa din  19 
mai  2015. 

 
Membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege supus avizării, expunerea 

de motive, avizul Consiliului Legislativ şi au luat la cunoştinţă de punctul de vedere al 
Ministerului Finanţelor Publice exprimat în timpul şedinţei. 

 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitea voturilor 

membrilor prezenţi la dezbatere, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu 
amendamentele admise prezentate în anexă. 

 
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 
              PREŞEDINTE,                SECRETAR, 
   
             Viorel ŞTEFAN                                Mihai-Aurel DONŢU 
                                                                                                                                             

 
Expert parlamentar 
Florentina Rădoi           
 

florentina.radoi
Original



AMENDAMENTE ADMISE 
NR. CRT TEXT PROIECTULUI DE LEGE TEXT PROPUS EXPUNEREA DE MOTIVE 
1. ART. 2.- (1) Începând cu data intrării 

în vigoare a prezentei legi, toate 
instituţiile şi autorităţile publice 
centrale şi locale prevăzute la art. 1 
pot ocupa prin concurs/examen 
posturi, conform principiului "unu la 
unu", respectiv la un post ocupat 
devenit vacant, un post ocupat. 
Ordonatorul de credite stabileşte 
postul vacant pe care îl ocupă, 
conform principiului "unu la unu". 
 
(2) Ocuparea posturilor vacante prin 
concurs/examen se face pe baza 
aprobărilor justificate ale ordonatorilor 
principali de credite ai bugetelor 
unităţilor administrativ-teritoriale, cu 
condiţia încadrării în plafonul 
cheltuielilor de personal aprobat prin 
buget şi a respectării prevederilor 
anexei la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri financiare, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art. 2 (1) Incepand cu data intrarii in 
vigoare a prezentei legi,  institutiile si 
autoritatile publice centrale si locale 
prevazute la art. 1 pot ocupa prin 
concurs/examen posturile vacante. 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) Ocuparea posturilor vacante prin 
concurs/examen se face pe baza 
aprobarilor justificate  ale ordonatorilor 
principali de credite, cu conditia incadrarii 
in plafonul aprobat prin buget pentru 
cheltuielile de personal. 
 
 
 
 
Autor: Istvan Erdei, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci 

Eliminarea sintagmei "unu la 
unu", care este un principiu 
implicit, atunci când prin legea 
anuală a bugetului de stat nu 
este prevăzut altfel. 
 
 
 
 
 
 
 
Reglementarea a fost extinsă la 
toţi ordonatorii principali de 
credite, nu doar la unităţile 
administrativ-terioriale.  
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