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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege 

pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii 

administraţiei publice locale nr.215/2001, transmis cu PLx 396/2017 din 30 

octombrie 2017. 

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

categoria legilor ordinare. 

   

      
 

PREŞEDINTE, 
 

                   Viorel ŞTEFAN 
 

PREŞEDINTE, 
 

Florin-Claudiu ROMAN 
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R A P O R T      C O M U N 
 

asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.273/ 2006 privind finanţele 
publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate 

spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.273/ 2006 

privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, 

transmis cu PLx 396/2017 din 30 octombrie 2017 şi înregistrat la comisii sub nr.4c-2/1040 

din 31 octombrie 2017, respectiv 4c-6/376 din 31 octombrie 2017. 

Conform prevederilor art.75 din Constituția României și ale art. 95 din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

Camera Deputaților este Cameră decizională 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 

şedinţa din 24 octombrie 2017. 

La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.604/25.07.2017; 

• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale nr. 4c-2/475/07.1.2017; 

• Guvernul susţine adoptarea acestui proiect de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 273/2006 

şi a Legii nr. 215/2001, cu o dispoziţie care să permită şi autorităţilor administraţiei 

publice locale din România să încheie acorduri de înfrăţire/cooperare cu autorităţile 

administrației  publice locale din Ucraina pentru realizarea şi finanţarea unor obiective de 

investiţii, programe comune culturale, sportive, de tineret şi educaţionale, stagii de 

pregătire profesională şi alte activităţi care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie.  

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 

buget finanțe și bănci au examinat proiectul de Lege şi documentele conexe, în şedinţa 

din data de 05 decembrie 2017, iar membrii Comisiei pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului, în ședința din 21 noiembrie 2017. 

La lucrările Comisiei pentru buget finanțe și bănci și-au înregistrat prezența un 

număr de 24 deputați, din totalul de 25 de membri, iar la lucrările Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului un număr de 25 deputaţi din totalul de 25 

de membri. 

La dezbaterea proiectului de Lege, au participat în calitate de invitați, 

reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 

Europene. 

  În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor 

două comisii prezenti la lucrari, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor raportul de adoptare a proiectului de Lege pentru completarea Legii 
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nr.273/ 2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale 

nr.215/2001, în forma adoptată de Senat. 

        

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

legilor ordinare. 

 
 
 

 
               PREŞEDINTE,                                    PREŞEDINTE, 
                                      
           Viorel ŞTEFAN                              Florin-Claudiu ROMAN       
 
 
 
 
 
 
            SECRETAR,                                        SECRETAR, 

  
                  Marilen-Gabriel Pirtea                 Simona BUCURA-OPRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şef Serviciu 
Giorgiana Ene 

Şef Serviciu 
Sofia Chelaru 

Consultant parlamentar 
Dicu Ana Cristina 

Consilier parlamentar 
Alina Tănase 

                                    


