
 

 

 

  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,                         11 septembrie 2003 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU     Nr.26/1337  

ECOLOGIC  
 
 
 
 
     

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.45/2003 privind finanţele publice locale 
 
 
  Cu adresa nr.386 din 17 iunie 2003, Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii şi 
avizării cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.45/2003 privind finanţele publice locale.  
  In şedinţa din 10 septembrie 2003, Comisia a examinat proiectul de lege 
sus-menţionat şi a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestuia cu 
amendamentele admise prevăzute în anexa nr.1. 
  Amendamentele respinse sunt prevăzute în anexa nr.2.  
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
   
 
 

PRESEDINTE,      SECRETAR,  
     
  

IOAN OLTEAN         KOVACS CSABA TIBERIU 
 
 
 
 
 
Expert: 
Stelian Androne  
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ANEXA NR.1 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,             11 septembrie 2003  
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU             Nr. 26/1337 

ECOLOGIC      
 

I. AMENDAMENTE ADMISE 
 

  In urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt 

Text iniţial 
 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

 
1. 

 
 Art.2 
.................................................................. 
 5 � autorităţi ale administraţiei 
publice locale � consiliile locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarele municipiului Bucureşti, 
consiliile judeţene şi Consiliul General al 
municipiului Bucureşti, ca autorităţi 
deliberative, şi primarii, preşedinţii 
consiliilor judeţene şi primarul general al 
municipiului Bucureşti, ca autorităţi 
executive. 

 
 1. Punctul 5 al articolului 2 va avea 
următorul cuprins:  
 �5 � autorităţi ale administraţiei publice 
locale � consiliile locale ale comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarele municipiului Bucureşti, 
consiliile judeţene şi Consiliul General al 
municipiului Bucureşti, ca autorităţi deliberative, şi 
primarii şi primarul general al municipiului 
Bucureşti, ca autorităţi executive.� 
 
Autor: Ciupercă Silvian � Grupul parlamentar PSD.  
 

 
Corelare cu prevederile 
art.3, alin. 2 din Legea 
215/2001, unde se 
precizează care sunt 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
2. 

 
 Art.2 
................................................................... 
 50 � unităţi administrativ-
teritoriale � reprezintă comunele, 
oraşele, municipiile, sectoarele 

 
2. Punctul 50 al articolului 2 va avea următorul 
cuprins:  
 �50 � unităţi administrativ-teritoriale � 
reprezintă comunele, oraşele, judeţele şi municipiul 
Bucureşti cu subdiviziunile acestuia.� 

 
Corelare cu prevederile art. 
18, alin.(1) din Legea 
215/2001 şi cu prevederile  
art.34, alin.(1), din Legea 
24/2000. 
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municipiului Bucureşti, judeţele şi 
municipiul Bucureşti. 

 
Autor: Oltean Ioan � Grupul parlamentar PD.  
 

 
3. 

 
 Art.16 
 
 d) stabilirea şi urmărirea modului 
de prestare a serviciilor publice de interes 
local, inclusiv opţiunea trecerii sau nu a 
acestor servicii în răspunderea unor agenţi 
economici specializaţi sau servicii 
publice de interes local, urmărindu-se 
eficientizarea  acestora în beneficiul 
colectivităţilor locale;  
 

 
 3. Litera d) a articolului 16 va avea 
următorul cuprins:  
 �d) stabilirea şi urmărirea modului de 
prestare a activităţilor din domeniul serviciilor 
publice de interes local, inclusiv opţiunea trecerii 
sau nu a acestor servicii în răspunderea unor agenţi 
economici specializaţi, urmărindu-se eficientizarea  
acestora în beneficiul colectivităţilor locale;� 
 
Autor: Zgonea Valeriu � Grupul parlamentar PSD.  
 

 
Redactare gramaticală 
corectă. 

 
4.  

 
 
 
 Art.20 - (1) Controlul financiar 
preventiv propriu şi auditul public intern 
se exercită asupra tuturor operaţiunilor 
care afectează fondurile publice şi/sau 
patrimoniul public şi privat şi sunt 
exercitate , conform reglementărilor 
legale în domeniu 

 
 4. Alineatul (1) al articolului 20 va avea 
următorul cuprins:  
 �Art.20 - (1) Controlul financiar preventiv 
propriu şi auditul public intern se exercită asupra 
tuturor operaţiunilor care afectează fondurile 
publice locale şi/sau patrimoniul public şi privat şi 
sunt exercitate , conform reglementărilor legale în 
domeniu.� 
 
Autor: Ciupercă Silvian � Grupul parlamentar PSD.  
 
 
 
 

 
Coerenţă terminologică. 
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5. 

 
 
 
 Art.20 - (2) Angajarea, lichidarea 
şi ordonanţarea cheltuielilor din fonduri 
publice se aprobă de ordonatorul de 
credite, iar plata acestora se efectuează se 
către contabil, cu excepţia prevederilor de 
la art.50, alin. 7. 
 

 
 5. Alineatul (2) al articolului 20 va avea 
următorul cuprins:  
 �(2) Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea 
cheltuielilor din fonduri publice locale se aprobă de 
ordonatorul de credite, iar plata acestora se 
efectuează se către contabil, cu excepţia 
prevederilor de la art.50, alin.(7).� 
 
Autor: Ciupercă Silvian � Grupul parlamentar PSD. 
 

 
Coerenţă terminologică. 

 
6.  

 
 
 
 Art.22 - (4) Numărul de salariaţi, 
permanenţi şi temporari, şi  fondul 
salariilor de bază, se aprobă distinct, prin 
anexă la bugetul fiecărei instituţii publice. 
Numărul de salariaţi aprobat fiecărei 
instituţii publice nu poate fi depăşit. 
 

 
 6. Alineatul (4) al articolului 22 va avea 
următorul cuprins:  
 �(4) Numărul de salariaţi, permanenţi şi 
temporari, fondul salariilor de bază, se aprobă 
distinct, prin anexă la bugetul fiecărei instituţii 
publice. Numărul de salariaţi aprobat fiecărei 
instituţii publice nu poate fi depăşit.� 
 
Autor: Dinu Gheorghe � Grupul parlamentar PRM. 
 

 
Redactare corectă.  

 
7. 

 
 
 
 Art. 26 - (1) Pentru funcţionarea 
unor servicii publice locale, create în 
interesul persoanelor fizice şi juridice, 
consiliile locale, judeţene şi Consiliul 

 
 7. Alineatul (1) al articolului 26 va avea 
următorul cuprins:  
 �Art. 26 - (1) Pentru înfiinţarea şi 
funcţionarea unor servicii publice locale, ce nu sunt 
reglementate prin legislaţia referitoare la serviciile 
publice de gospodărire comunală, create în interesul 

 
Pentru eliminarea 
posibilităţii de confuzie în 
fundamentarea unor taxe 
speciale, şi coerenţă cu 
Legea 326/2001, a 
serviciilor publice de 
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General al Municipiului Bucureşti, după 
caz, aprobă taxe speciale. 

persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, 
judeţene şi Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, după caz, aprobă taxe speciale.� 
 
Autor: Ciupercă Silvian � Grupul parlamentar PSD.  
 

gospodărire comunală. 

 
8. 

 
 
 
 Art.27 - (2)  Sumele reprezentând 
amortizarea pentru aceste mijloace fixe se 
colectează într-un cont de disponibilităţi, 
deschis la unităţile trezoreriei statului, în 
afara bugetului, se utilizează pentru 
realizarea de investiţii în domeniul 
respectiv şi se evidenţiază distinct în 
programul de investiţii, ca sursă de 
finanţare a acestora.  
 

 
 Alineatul (2) al articolului 27 va avea 
următorul cuprins:  
 �(2)  Sumele reprezentând amortizarea pentru 
aceste mijloace fixe se colectează, în afara 
bugetului, într-un cont de disponibilităţi, deschis la 
unităţile trezoreriei statului, ce este purtător de 
dobândă şi care se utilizează pentru realizarea 
investiţiilor proprii.�  
 
Autor: Coifan Viorel � Grupul parlamentar PNL. 
 

 
Calitatea de �purtător de 
dobândă� a contului de 
colectare asigură venituri 
suplimentare în raport cu un 
cont simplu. 

 
9. 

 
 
 
 Art.53 - (1) Ordonatorii principali 
de credite întocmesc şi prezintă spre 
aprobare, consiliilor locale, judeţene şi 
Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, după caz, până la data de 31 
mai a anului următor, conturile anuale de 
execuţie a bugetelor prevăzute la art.1 
alin.(2), în structura următoare:  

 
 9. Partea introductivă a alineatului (1) al 
articolului 53 va avea următorul cuprins:  
 �Art.53 - (1) Ordonatorii principali de credite 
întocmesc şi prezintă spre aprobare, consiliilor 
locale, judeţene şi Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, până la data de 
31 martie a anului următor, conturile anuale de 
execuţie a bugetelor prevăzute la art.1 alin.(2), în 
structura următoare:� 
 

 
Termenul de 31 mai este 
foarte mare putând conduce 
la grave perturbări ale 
bugetului în curs de 
derulare.  
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 Autor: Dinu Gheorghe � Grupul parlamentar PRM. 
 
  

 
10. 
 

 
 
 
 Art.60 - (2) Fondul de risc se 
păstrează în conturi separate deschise la 
unităţile teritoriale ale trezoreriei statului 
şi se constituie distinct pentru garanţii 
locale la împrumuturi interne şi respectiv, 
pentru garanţii la împrumuturi externe. 
 

 
 10. Alineatul (2) al articolului 60 va avea 
următorul cuprins:  
 �(2) Fondul de risc se păstrează în conturi 
separate deschise la unităţile teritoriale ale 
trezoreriei statului şi se constituie distinct pentru 
garanţii locale la împrumuturi interne şi respectiv, 
pentru garanţii la împrumuturi externe iar 
disponibilităţile acestui fond sunt purtătoare de 
dobândă.� 
 
Autor: Ciupercă Silvian � Grupul parlamentar PSD. 
 

 
Corelare cu prevederile art. 
60, alin.(3) (dobânzile 
acordate de unităţile 
trezoreriei statului la 
disponibilităţile fondului 
constituie o sursă a acestui 
fond). 

 
PREŞEDINTE, 

     
           SECRETAR,     

IOAN OLTEAN 
 

               KOVACS CSABA TIBERIU 
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Expert: 
Stelian Androne 
 

ANEXA NR.1 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,             11 septembrie 2003  
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU             Nr. 26/1337 

ECOLOGIC      
   

AMENDAMENTE RESPINSE 
 
  In cursul dezbaterii Comisia a respins următoarele amendamente:  
 
Nr. 
crt 

Text iniţial 
 

Text propus  
(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

 
1. 

 
 Art.2 
...................................................................... 
 41. ordonanţarea cheltuielilor � fază 
în procesul execuţiei bugetare în care se 
confirmă că livrările de bunuri şi servicii au 
fost efectuate sau alte creanţe au fost 
verificate şi că plata poate fi realizată:  
 

 
 Punctul 41 al articolului 2 va avea 
următorul cuprins:  
 �41. ordonanţarea cheltuielilor � fază 
în procesul execuţiei bugetare în care se 
confirmă că livrările de bunuri şi servicii au 
fost efectuate sau verificate ca posibilităţi de 
plată: � 
 
Autor: Dinu Gheorghe � Grupul parlamentar 
PRM. 
 

 
Pentru susţinere: pentru o mai 
bună redactare. 
Pentru respingere: prevederile 
Ordonanţei sunt corelate cu 
cele ale Legii nr.500/2002.  

 
2.  

 
 

 
 Alineatul (2) al articolului 3 va avea 

 
Pentru susţinere: expresia 
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 Art.3 � (2) Creditele bugetare 
aprobate se utilizează pentru finanţarea 
funcţiilor administraţiei publice locale, 
programelor, proiectelor, activităţilor, 
acţiunilor, obiectivelor şi a altora asemenea, 
potrivit scopurilor prevăzute în legi şi alte 
reglementări, şi vor fi angajate şi folosite în 
strictă corelare cu gradul previzionat de 
încasare a veniturilor bugetare.   

următorul cuprins: 
 �(2) Creditele bugetare aprobate se 
utilizează pentru finanţarea funcţionării 
administraţiei publice locale, programelor, 
proiectelor, activităţilor, acţiunilor, 
obiectivelor şi a altora asemenea, potrivit 
scopurilor prevăzute în legi şi alte 
reglementări, şi vor fi angajate şi folosite în 
strictă corelare cu gradul previzionat de 
încasare a veniturilor bugetare.� 
 
Autro: Dinu Gheorghe � Grupul parlamentar 
PRM.   
 

�funcţiile� poate crea confuzii.  
Pentru respingere: corelare cu 
prevederile Legii nr.500/2002. 

 
3. 

 
 Art.15 � (1)  
 a) bugetele locale, bugetele 
împrumuturilor externe şi interne şi 
bugetele fondurilor externe 
nerambursabile, de către consiliile locale, 
judeţene şi Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, după caz; 
 

 
 Litera a) a alineatului (1) al 
articolului 15 va avea următorul cuprins:  
 �a) bugetele locale, de către consiliile 
locale, judeţene şi Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, după caz;� 
 
Autor: Dinu Gheorghe � Grupul parlamentar 
PRM. 
 

 
Pentru susţinere: noţiunile 
�bugetele împrumuturilor 
externe şi interne şi bugetele 
fondurilor externe 
nerambursabile� nu sunt 
definite la art.2 iar la art.2 (7) 
se defineşte ce înseamnă buget 
local.  
Pentru respingere: corelare cu 
prevederile Legii nr.500/2002. 
 

 
4. 

 
 Art.15 � (1)  
 c) bugetele instituţiilor publice, 
finanţate integral din venituri proprii, 

 
 Se abrogă. 
 
Autor: Dinu Gheorghe � Grupul parlamentar 

 
Pentru susţinere: nu se 
precizează care ar fi acele 
instituţii publice în cauză. 
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inclusiv rectificarea acestora, de către 
conducerea instituţiei, cu avizul conform al 
ordonatorului principal de credite.  
 
 

PRM. Pentru respingere: corelare cu 
prevederile Legii nr.500/2002.  

 
5. 

 
 Art.22 � (4) Numărul de salariaţi, 
permanenţi şi temporari şi fondul salariilor 
de bază, se aprobă distinct, prin anexă la 
bugetul fiecărei instituţii publice. Numărul 
de salariaţi aprobat fiecărei instituţii publice 
nu poate fi depăşit. 
 

 
 Se abrogă. 
 
Autor: Dinu Gheorghe � Grupul parlamentar 
PRM. 

 
Pentru susţinere: text inutil 
deoarece numărul de salariaţi 
nu poate fi depăşit. 
Pentru respingere:  
reglementare completă. 

 
6. 

 
 _______________________ 

 
 La articolul 26, după alineatul (7) se 
introduce alineatul (8) cu următorul 
cuprins:  
 �(8) � Pentru finanţarea cheltuielilor 
de capital, vizând dezvoltarea şi 
modernizarea sistemelor publice locale de 
gospodărire comunală, consiliile locale, 
judeţene şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti pot hotărî 
instituirea unor taxe speciale, după 
consultarea utilizatorilor.�  
 
Autor: Ciupercă Silvian � Grupul parlamentar 
PSD. 
 

 
Pentru susţinere: Pentru 
coerenţă cu prevederile: 
- Art. 8, alin.2, Legea 

326/2001 � Finanţarea 
cheltuielilor curente de 
capital ale sistemelor 
publice locale de 
gospodărire comunală se 
asigură din bugetele de 
venituri şi cheltuieli ale 
operatorilor furnizori 
/prestatori de servicii 
publice de gospodărire 
comunală prin încasarea de 
la utilizatori a sumelor 
reprezentând 
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contravaloarea serviciilor 
furnizate /  prestate şi prin 
instituirea unor taxe 
speciale, potrivit legii, iar 
în completare, din alocaţii 
bugetare acordate de 
Guvern sau, după caz, din 
bugetele locale. 

- Art. 12, alin. 3, lit. I, Legea 
326/2001 � stabilirea 
taxelor şi avizarea tarifelor 
pentru serviciile de 
gospodărire comunală, cu 
respectarea reglementărilor 
în vigoare. 

- Art. 13, alin. 1, lit. f, Legea 
326/2001 � informarea 
periodică a utilizatorilor 
asupra politicilor de 
dezvoltare din domeniul 
utilităţilor publice de 
gospodărire comunală şi 
asupra situaţiei serviciilor 
publice de gospodărire 
comunală, precum şi 
asupra necesităţii de 
instituire a unor taxe. 

Pentru respingere: în Legea 
nr.326/2001 se face referiri la 
aceste taxe speciale. 
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Reglementarea este completă. 
 

 
7. 

 
 
 
 Art.27 � (2) Sumele reprezentând 
amortizarea calculată pentru aceste mijloace 
fixe se colectează într-un cont distinct 
deschis la unităţile trezoreriei statului, în 
afara bugetului, se utilizează pentru 
realizarea de investiţii în domeniul respectiv 
şi se evidenţiază distinct în programul de 
investiţii, ca sursă de finanţare a acestora.  
 

 
 Alineatul (2) al articolului 27 va avea 
următorul cuprins:  
 �(2) Sumele reprezentând amortizarea 
calculată pentru aceste mijloace fixe se 
colectează într-un cont distinct deschis la 
unităţile trezoreriei statului, se utilizează 
pentru realizarea de investiţii în domeniul 
respectiv şi se evidenţiază distinct în 
programul de investiţii, ca sursă de finanţare a 
acestora.� 
 
Autor: Dinu Gheorghe � Grupul parlamentar 
PRM. 
 

 
Pentru susţinere: Complică 
inutil compunerea şi 
evidenţierea veniturilor şi 
cheltuielilor şi implicit a 
bugetelor locale.  
Pentru respingere: veniturile 
bugetului local s-ar 
depersonaliza.  

 
8. 

 
 Art.36 � (4) In cazul în care necesarul 
de sume defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat şi transferuri consolidabile, 
depăşeşte limita lunară de 1/12 din 
prevederile bugetare ale anului precedent, 
după utilizarea integrală a veniturilor şi 
cotelor defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat, direcţiile generale ale 
finanţelor publice pot aproba suplimentarea 
acestora, pe baza analizelor şi 
fundamentărilor prezentate de ordonatorii 
principali de credite.  

 
 Se abrogă.  
 
Autor: Dinu Gheorghe � Grupul parlamentar 
PRM. 

 
Pentru susţinere: este 
periculoasă această 
posibilitate. Această 
suplimentare s-ar putea face în 
raport de o anumită coloratură 
politică a ordonatorilor 
principali de credite. 
Pentru respingere: 
reglementare completă. 
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9.  

 
 Art.40 � (4) Ordonatorii principali de 
credite pe propria lor răspundere, 
actualizează şi aprobă valoarea fiecărui 
obiectiv de investiţii nou, sau în continuare, 
indiferent de sursele de finanţare sau de 
competenţa de aprobare a acestora în funcţie 
de evoluţia indicilor de preţuri. Această 
operaţiune este supusă controlului financiar 
preventiv propriu.  
 

 
 Alineatul (4) al articolului 40 va avea 
următorul cuprins:  
 �(4) Ordonatorii principali de credite pe 
propria lor răspundere, actualizează şi aprobă 
valoarea fiecărui obiectiv de investiţii nou, sau 
în continuare, indiferent de sursele de finanţare 
sau de competenţa de aprobare a acestora în 
funcţie de evoluţia indicilor de preţuri. Această 
operaţiune este supusă controlului financiar, 
conform legii.  
Autor: Dinu Gheorghe � Grupul parlamentar 
PRM. 
 

 
Pentru susţinere: redactare 
gramaticală corectă. Si Curtea 
de Conturi trebuie să efectueze 
astfel de controale. 
Pentru respingere: Curtea de 
Conturi nu are atribuţiuni de 
acest fel.  

 
10. 

 
 Art.44 � (2) Ordonatorii principali de 
credite sunt responsabili de utilizarea 
eficientă a fondurilor alocate investiţiilor, 
precum şi de realizarea obiectivelor de 
investiţii. 
 

 
 Se abrogă. 
 
Autor: Dinu Gheorghe � Grupul parlamentar 
PRM. 

 
Pentru susţinere: prevedere 
superfluă, problematica fiind 
reglementată de alte prevederi 
legale.  
Pentru respingere: 
reglementare completă, 
stabilire de atribuţii.  
 

 
11.  

 
 
 
 Art.45 � (3) Cheltuielile de personal 
aprobate nu pot fi majorate prin virări de 
credite bugetare.  

 
 Alineatul (3) al articolului 45 va avea 
următorul cuprins:  
 �(3) Cheltuielile de personal aprobate nu 
pot fi majorate prin virări de credite bugetare, 
decât în condiţiile prevăzute în legea 

 
Pentru susţinere: există situaţii 
când urmare unor activităţi 
suplimentare este nevoie de 
suplimentarea cheltuielilor de 
personal care se pot vira şi cu 
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 actuală.�  
 
Autor: Dinu Gheorghe � Grupul parlamentar 
PRM. 
 

aprobări prevăzute de actuala 
lege.  
Pentru respingere: 
reglementare completă şi 
explicită. 
 
 

 
12. 

 
 Art.51 � (3) La ordonatorii principali 
de credite şi instituţiile şi serviciile publice 
din subordinea acestora, la care salariile se 
plătesc de două ori pe lună, aplicarea 
prevederilor alin.(1) şi (2) se face începând 
cu luna ianuarie 2005. 
 

 
 Se abrogă. 
 
Autor: Dinu Gheorghe � Grupul parlamentar 
PRM. 
 

 
Pentru susţinere: amânarea 
pentru anul 2005 conduce la 
cheltuieli inutile.  
Pentru respingere: corelare cu 
prevederile Legii nr.500/2002. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
     

           SECRETAR,     
IOAN OLTEAN 
 

            KOVACS CSABA TIBERIU  
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Expert: 
Stelian Androne 
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