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Bucureşti, 5 mai 2021 
Nr.209,221,223,224;

Doamnă Preşedinte,

Avem onoarea să vă înaintăm alăturat, în original, în vederea dezbaterii şi 
adoptării, potrivit art.75 alin.(l) din Constituţia României, următoarele propuneri 
legislative:

1. Propunerea legislativă pentru modificarea art.67 din Legea nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările 
ultenoare (BPI209/2021)

- iniţiatori: doamnii deputaţi Şerban Ciprian-Constantin, Toma Hie, Toma Vasilică, Mircea 
Florin, Albotă Emil-Florin, Muşoiu Ştefan, Lungoci Dumitru-Lucian, Folescu Cornel-Vasile, Mina 
Marian, Grupul parlamentar P.S.D., domnul deputat Amet Varo l, Grupul parlamentar al minorităţilor 
naţionale, domnul deputat Tobă Francisc, neafiliat, domnii deputaţi Puşcaşu Lucian-Florin, Stoica 
Ciprian-Titi, Grupul parlamentar A.U.R., domnii deputaţi Lazăr Teodor, Ichim Cristian-Paul, Lorincz 
Ştefan-Iulian, Grupul parlamentar al Alianţei U.S.R. PLUS;

- prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art. 75 alin.(l) teza a Il-a din Constituţia României;
- Camera decizională: Camera Deputaţilor.

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 109 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare/BP/227/2027^

- iniţiatori: domnii deputaţi Şerban Ciprian-Constantin, Toma Vasilică, Folescu Cornel-Vasile, 
Albotă Emil-Florin, Muşoiu Ştefan, Lungoci Dumitru-Lucian, Folescu Cornel-Vasile, Mina Marian, 
Grupul parlamentar P.S.D., domnii deputaţi Andrei Alexandru-Ioan, Şişcu George, Roman Florin- 
Claudiu, Şişcu George, Stoica Ştefan-Bucur, Cruşoveanu Marian, Grupul parlamentar P.N.L., domnul 
deputat Amet Varol, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, domnul deputat Benedek 
Zacharie, Grupul parlamentar U.D.M.R., domnul deputat Tobă Francisc, neafîliat, domnii deputaţi 
Puşcaşu Lucian-Florin, Stoica Ciprian-Titi, Grupul parlamentar A.U.R., domnul deputat Lazăr 
Teodor, Grupul parlamentar al Alianţei U.S.R. PLUS;

- prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art. 75 alin.(l) teza a Il-a din Constituţia României;
- Camera decizională: Camera Deputaţilor.
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3. Propunerea' legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă ^ a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 
(BPI223/2021)

- iniţiatori: doamnele deputat Mitrea Durfiitrina, Şerban Gianina, Enachi Raisa, domnii 
deputaţi Dămureanu Ringo, Simion George-Nicolae, Muncaciu Sorin-Titus, Balabaşciuc Călin- 
Constantin, Andruşceac Antonio, Rusu Daniel-Gheorghe, Coleşa llie-Alin, Puşcaşu Lucian-Florin, 
Focşa Dumitru-Viorel, Badiu Georgel, Feodorov Lucian, Ivănuţă Cristian-Daniel, Aelenei Dănuţ, 
Suciu Sebastian-Ilie, Albişteanu Mihail, Axinia Adrian-George, Pop Darius, Roman Nicolae, Nagy 
Vasile, Stoica Ciprian-Titi, doamna senator Aelenei Evdochia, domnii senatori Cătană Gheorghe 
Adrian, Cioromelea Valentin-Rică, Cosma Dorinei, Dăneasă Mircea, Busuioc Andrei, Mateescu Sorin- 
Cristian, Hangan Andrei, Costea Adrian, Târziu Claudiu-Richard, Grupurile parlamentare A.U.R.;

- procedură de urgenţă solicitată de iniţiatori;
- prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art.75 alin.(l) teza a Il-a şi art.73 alin.(3) litj) din 

Constituţia României;
- Camera decizională: Camera Deputaţilor.

4. Propunerea legislativă pentru modificarea artill 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 
(BPI 224/2021)

- iniţiatori: doamna deputat Csep Eva-Andrea, domnii deputaţi Mitdos Zoltăn, Csoma Botond, 
Szabâ Odon, Magyar Lorănd-Bălint, Zakarias Zoltân, Nagy Szabolcs, Bende Sondor, Gal Kăroly, 
Ladânyi Lăszlo-Zsolt, Kelemen Attila, Kolcsâr Anquetil-Kâroly, Seres Denes, Hajdu Găbor, Benedek 
Zacharie, domnii senatori Csâszăr Kăroly Zsolt, Lăszlo Attila, Grupurile parlamentare U.D.M.R.;

- prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art. 75 alin.(l) teza a Il-a din Constituţia României;
- Camera decizională: Camera Deputaţilor.

Propunerile legislative au fost înregistrate la Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor care, în şedinţa din data de 5 mai 2021, a stabilit că domeniul 
reglementat de acestea este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor, 
Senatul fiind prima Cameră sesizată.

Cu stimă,

PREŞEDmXELE
CAME^

^Ludovic ORBAN'

PUT,

Doamnei Anca Dana DRAGU 

PREŞEDINTELE SENATULUI
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Parlamentul României

Camera Deputaţilor

DEPARTAMENTUL SECRETARIATULUI TEHNIC

Grupul parlamentar al UDMR

Bucureşti
115/îi- îo:i^Nr 3b-17 / nr. Blnul pemameHt ai Camerei Dqmta^r

Iniţiative leglilative______

Nr. U/l dki

Către

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor

în conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) din Constituţia României, Vă înaintăm
alăturat Propunerea legislativă 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 numele iniţiatorilor,

Mikios Zoităn, deputat UDMR  
  

I

Departamentul Secretariatului Tehnic/Grupul parlamentar al UDMR
Telefon:004021-4141066, 004021-4141067; Fax: 004021-3142049; e-mail: udmr@cdep.ro

mailto:udmr@cdep.ro


INTRARE, ......
Expunere de motive

Probabil cea mai injustă parte a distribuirii sumelor bugetare din România o reprezintă în
finanţarea instituţiilor culturale. Această situaţie injustă persistă de zeci de ani şi constă în faptul că
instituţiile culturale din oraşele mari (ex. Cluj Napoca, Timişoara etc.), cu posibilităţi financiare mult
peste media celorlalte oraşe, sunt finanţate din bugetul de stat, în schimb instituţiile culturale din
oraşele cu posibilităţi financiare reduse sunt finanţate din bugetul local.

Având în vedere că investiţiile sunt imperios necesare pentru dezvoltarea comunităţilor
locale, prioritatea autorităţilor locale este de a obţine cât mai multe proiecte din fonduri europene,
nerambursabile. Acest lucru se poate realiza numai dacă autorităţile locale dispun de personal
specializat în domeniile de proiecte, investiţii, achiziţii publice, etc.

în vederea prestării unui serviciu populaţiei de nivel cât mai ridicat, este indispensabilă
angajarea unui număr corespunzător de personal cu pregătire profesională ridicată, ceea ce în
momentul de faţă este imposibil de realizat din cauza reglementărilor legislaţiei în vigoare. Limitarea
numărului maxim de posturi îngreunează angajarea de personal, autorităţie locale confruntându-se cu
lipsă acută de personal calificat.

Prezenta iniţiativă legislativă propune modificarea art. 111 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 Ja alin. (2) exceptarea capitolului
«Cultură» din calculul numărului maxim de posturi.

Prin adoptarea modificării propuse, vor fi eliminate discrepanţele dintre oraşele cu instituţii
de cultură/spectacole finanţate din bugetul de stat şi oraşele cu instituţii de cultură/spectacole
finanţate din bugetul local, creând echilibrul mult dorit între numărul angajaţilor plătiţi din bugetul
local raportat la numărul de locuitori.

Iniţiatori,
SemnăturăNume şi prenume Apartenenţa

politică
Nr,
crt.

Mikios Zoitân UDMR

2.

3.

4. oisn(i^
  5.

6. wlA'/e/



Tabel cu iniţiatorii

Propunerii legislative 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
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Parlamentul RomânieiIEŞIRE

SenatulCamera Deputaţilor

Lege pentru modiHcarea 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

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic- Alineatul 2 al articolului 111 din 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 1, 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:

”(2) Numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) nu se aplică şi capitolelor bugetare «învăţământ» 
şi «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.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 
76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE

SENATULUI
PREŞEDINTELE 

CAMEREI DEPUTAŢILOR


