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BIROULUI  PERMANENT  
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 

 
    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative, trimis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială cu adresa nr. PL.x 20/2015 din 9 februarie 2015. 

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

     PREŞEDINTE,                         PREŞEDINTE, 

                         Viorel ŞTEFAN                                                                    Adrian SOLOMON 

 
 
 
 
 

 1 



PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

Nr. 4c-2/78/11.03.2015 Nr. 4c-7/74/11.03.2015 
 

 
RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2014  
privind modificarea şi completarea unor acte normative 

 
   În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, 
împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative,  trimis cu adresa nr. 
PLx.20/2015 din 9 februarie 2015. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 5 februarie 2015. 
La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliul Legislativ, Comisiei pentru industrii şi servicii, 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru sănătate şi familie, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice.  

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte normative, referitoare la: 
- exonerarea de la plată a instituţiilor publice pentru sumele reprezentând contribuţii ale personalului neclerical angajat în unităţile de 

cult din ţară care trebuie restituite ca urmare a constatărilor Curţii de Conturi a României, precum şi încetarea plăţii acestor sume; 
- acordarea drepturilor băneşti de care beneficiază aleşii locali în cazul declarării vacante a acestor funcţii sau în caz de suspendare din 

funcţie, pentru persoanele ce urmează să ocupe funcţiile respective şi să exercite atribuţiilor aleşilor locali; 
- transpunerea prevederilor unor directive europene cu privire la pensionarii şi membrii lor de familie care au reşedinţa pe teritoriul unui 

alt stat membru al UE pentru care România este responsabilă pentru rambursarea costurilor asistentei medicale transfrontaliere; 
- asigurarea cadrului juridic legislativ în vederea adoptării de măsuri care să asigure fluxul financiar pentru beneficiarii privaţi şi  

FEADR prin devansarea decontării plăţilor aferente cheltuielilor eligibile. 
În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, 

împreună cu membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au examinat proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 10 martie 2015. 
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La dezbateri au fost prezenţi  31 deputaţi din numărul total de 34 de membri ai Comisiei pentru Buget, finanţe şi bănci şi 23 deputaţi 
din totalul de 24 de membrii ai Comisiei pentru muncă şi protecţie socială . 

 La dezbaterea proiectului de Lege, au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice şi ai 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, împreună cu membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, 
au hotărât cu majoritate de voturi adoptarea  proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2014 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative, cu amendamente admise şi respinse prezentate în Anexa 1, respectiv Anexa 2 la raport.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 

 

 
                          PREŞEDINTE,                               PREŞEDINTE, 

 
                          Viorel ŞTEFAN                                                  Adrian SOLOMON 
 
 
 
                             SECRETAR,                                                                                SECRETAR, 
 
                    Mihai Aurel DONŢU                                                                            Daniel IANE 

       
 
 
 
 
Sef serviciu, Giorgiana Ene          
Consilier parlamentar, Ioana Popescu        Expert  parlamentar, Adriana Emilia Breazu 
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Anexa 1 
Amendamente admise 

 
Nr. 
crt. 

Text OUG nr. 68/2014 Text adoptat de Senat Amendamente propuse Motivare 

1 Titlu Ordonanţă: 
Ordonanţă de urgenţă privind 
modificarea şi completarea unor acte 
normative 

 

LEGE 
pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului 

nr.68/2014 privind 
modificarea şi 

completarea unor acte 
normative 

 

nemodificat  

2  Articol unic. - Se 
aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.68 din 21 octombrie 
2014 privind 
modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I,  
nr.803 din 4 noiembrie 
2014. 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.68 din 21 octombrie 2014 
privind modificarea şi completarea unor acte 
normative, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I,  nr.803 din 4 noiembrie 
2014, cu următoarea modificare: 

 

3 Art. IV.-Proiectele tehnice realizate prin 
derularea unor contracte de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice în cadrul Programului naţional de 
dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
105/2010, aprobată cu modificări şi 

Nemodificat 1. Art.IV se modifică după cum urmează: 
 
Art. IV.-Proiectele tehnice realizate prin 
derularea unor contracte de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
în cadrul Programului naţional de dezvoltare a 
infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa de 

Insituirea obligativitatatii 
procedurii pentru 
proiectele tehnice . 
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completări prin Legea nr. 15/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
pot transmite cu titlu gratuit către unităţile 
administrativ-teritoriale beneficiare. 
 

urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare se 
transmit cu titlu gratuit către unităţile 
administrativ-teritoriale beneficiare. 
 

(Autor: Dep. P.N.L. Vasile Horga)
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Anexa 2 
 

Amendamente respinse 
 

Nr. 
crt. 

Text OUG nr. 68/2014 Amendamente propuse Motivare Cameră decizională 

1 Art. III.- Articolul 72 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 
20 februarie 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
"Art. 72.-(1) În caz de vacanţă a funcţiei 
de primar, precum şi în caz de 
suspendare din funcţie a acestuia, 
atribuţiile ce îi sunt conferite prin 
prezenta lege vor fi exercitate de drept 
de viceprimar sau, după caz, de unul 
dintre viceprimari, desemnat de consiliul 
local cu votul secret al majorităţii 
consilierilor locali în funcţie, cu 
respectarea drepturilor şi obligaţiilor 
corespunzătoare funcţiei, şi care va 
primi o indemnizaţie lunară unică egală 
cu cea a funcţiei de primar pe perioada 
exercitării funcţiei. 
 
 
 
 
 
 

1. La art.III, la articolul 72 după 
alin.(1) se introduce un nou articol 
alin.(1¹) după cum urmează: 
 
 
 
 
Art. 72.- (1) În caz de vacanţă a 
funcţiei de primar, precum şi în caz de 
suspendare din funcţie a acestuia, 
atribuţiile ce îi sunt conferite prin 
prezenta lege vor fi exercitate de drept 
de viceprimar sau, după caz, de unul 
dintre viceprimari, desemnat de 
consiliul local cu votul secret al 
majorităţii consilierilor locali în 
funcţie, cu respectarea drepturilor şi 
obligaţiilor corespunzătoare funcţiei, 
şi care va primi o indemnizaţie lunară 
unică egală cu cea a funcţiei de primar 
pe perioada exercitării funcţiei. 
(1¹) Vacanţa funcţiei de primar se 
constată de către prefect, printr-un 
ordin emis  în termen de  cel mult 5 
zile, de la data când acesta a luat la 
cunoştinţă despre vacantarea 
funcţiei. În acest caz, Guvernul la 

Aplicarea prevederii poate 
crea disfuncţionalităţi la 
nivelul administraţiei publice 
locale. 

Camera Deputaţilor 
 

 

 6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), 
consiliul local poate delega, prin 
hotărâre, din rândul membrilor săi, un 
consilier local care va îndeplini 
temporar atribuţiile viceprimarului, cu 
respectarea drepturilor şi obligaţiilor 
corespunzătoare funcţiei, şi care va 
primi o indemnizaţie lunară unică egală 
cu cea a funcţiei de viceprimar pe 
perioada exercitării funcţiei. 
(3) În situaţia în care sunt suspendaţi din 
funcţie, în acelaşi timp, atât primarul, 
cât şi viceprimarul, consiliul local 
deleagă un consilier local care va 
îndeplini atât atribuţiile primarului, cât 
şi pe cele ale viceprimarului, până la 
încetarea suspendării, cu respectarea 
drepturilor şi obligaţiilor 
corespunzătoare funcţiei de primar, şi 
care va primi o indemnizaţie lunară 
unică egală cu cea a funcţiei de primar." 
 

propunerea prefectului,  este obligat 
să organizeze în maximum 3 luni, 
alegeri pentru funcţia de primar 
devenita vacanta. 
 

(Autor: Dep. P.N.L. Vasile Horga)

 
(2) nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) nemodificat 
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