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COMISIA PENTRU
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI
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Către,
BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR
Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru
completarea Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, transmisă Comisiei pentru
administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei pentru buget, finanțe și
bănci,pentru examinare în fond, în procedură obișnuită cu adresa Plx. 125 din 5
aprilie 2016.

PREŞEDINTE,

PREȘEDINTE

Victor Paul DOBRE

Viorel ȘTEFAN
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RAPORT COMUN
asupra
propunerii legislative pentru completarea Legii nr.500/2002 privind
finanțele publice
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia
pentru buget, finanțe și bănci, au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură
obişnuită asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.500/2002 privind
finanțele publice, transmisă cu adresa nr.Plx.125 și înregistrată cu nr.4c-6/147 în 5
aprilie 2016 şi, respectiv cu nr. 4c-2/235 din 4 aprilie 2016.
Senatul, în calitate de primă Cameră a respins propunerea legislativă în
şedinţa din data de 29 martie 2016.
Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92
alin (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este
Cameră Decizională.




La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere:
avizul favorabil al Consiliului Legislativ prin adresa nr. 1323/16.12.2015
avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină imunităţi şi imunităţi
Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.52
alin. (10) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, în sensul ca operatorul economic care a încasat o plată cu
titlul de avans și care nu este justificată prin bunuri livrate, lucrări executate și
servicii prestate, va fi obligat să restituie avansul abia după trecerea unui an de la
data la care încasează efectiv banii de la stat, și nu până la sfârșitul anului în care i2

au fost alocați așa cum este prevăzut în prezent. Conform inițatorilor, această
modificare este necesară pentru a se crea un cadru normativ prin care orice operator
economic care a încasat o plată de la stat cu titlul de avans va putea lucra la modul
calitativ și serios, știind că termenul de un an pentru execuție, livrare sau prestare
este un termen predictibil și rezonabil.
Potrivit prevederilor art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, examinarea propunerii legislative a avut loc în şedinţe
separate.
Comisia pentru buget, finanțe și bănci şi-a desfăşurat lucrările în data de 14
iunie 2016. Din numărul total de 33 de membri ai Comisiei pentru buget, finanțe
și bănci au participat la şedinţă 31 deputaţi.
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat
lucrările în data de 6 septembrie 2016. Din numărul total de 20 membri ai
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au participat la
şedinţă 17 deputaţi.
La dezbateri a participat în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile
art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Jiru Enache,
Secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice.
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au
hotărât, cu majoritate de voturi (o abținere) respingerea propunerii
legislative deoarece măsura propusă de inițiatori determină depășirea exercițiului
bugetar cu influențe asupra deficitului bugetar, influențe determinate de sumele ce
trebuie a fi recuperate. De asemenea, modificarea art. 52 alin. (10) în favoarea
operatorilor economici care livrează bunuri, execută lucrări și prestează servicii, în
mod unitar, fără nicio diferențiere trebuie analizată cu mai multă rigoare având în
vedere specificul activității acestora.
În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din
categoria legilor ordinare.
PREŞEDINTE,
Victor Paul DOBRE

PREŞEDINTE,
Viorel ȘTEFAN

SECRETAR,
Constantin AVRAM

SECRETAR,
Maria Andreea PAUL

Șef serviciu, Sofia Chelaru
Consilier Parlamentar, Elena Hrincescu

Șef sericiu, Giorgiana Ene
Consilier parlamentar, Radu Ciuperceanu
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