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  Către,  

   BIROUL PERMANENT AL 
   CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2015 pentru 

stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, trimis Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului și 

Comisiei pentru buget, finanțe și bănci pentru dezbatere în fond cu adresa nr. PLx. 

863 din 9 decembrie 2015. 

 

              PREŞEDINTE,                               VICEPREŞEDINTE, 
        Victor Paul DOBRE               Gheorghe Eugen NICOLĂESCU
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RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 

 

 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate pentru dezbatere pe fond, în 

procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, trimis cu adresa nr. 

PLx.863 din 9 decembrie 2015 şi înregistrat cu nr. 4c-6/497 din 10 decembrie 2013, 

respectiv cu nr. 4c-2/1092/2015. 

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 3 decembrie 2015. 
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Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1138 din 23 octombrie 2015, a avizat 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, proiectul de lege.  

Comisia pentru sănătate şi familie, prin avizul nr. 4c-8/447 din 21 decembrie 

2015, a avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități, prin avizul nr. 4c-11/1561 din 25 

ianuarie 2016, a avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, prin avizul nr. 4c-27/393 din 3 

februarie 2016, a avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, prin avizul nr. 4c-9/301 

din 2 februarie 2016, a avizat favorabil proiectul de lege. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea unor acte normative, principalele măsuri fiind: 

 - finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare locală, oferind posibilitatea 

finalizării obiectivelor de investiţii din cadrul Programului; 

 - acordarea posibilităţii unităţilor administrativ teritoriale de a contracta 

împrumuturi din venituri din privatizare, în limita sumei de 700.000 mii lei, pentru 

finanţarea cheltuielilor curente şi de capital în vederea furnizării energiei termice în 

sezonul rece; 

 - majorarea sumei alocate unităţilor administrativ teritoriale pentru împrumuturile 

din venituri din privatizare în vederea prefinanţării/cofinanţării proiectelor finanţate din 

fonduri externe nerambursabile; 

 - achiziţionarea, de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice, de microbuze/autobuze pentru transportul elevilor din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat, precum şi pentru a fi donate Republicii Moldova; 

 - modificarea nivelului cotei virate de investitori/proprietari către Inspectoratul de 

Stat în Construcţii; 

 - susţinerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare pentru Formaţiunea 

Medicală ROL 2 până la închiderea Alertei internaţionale determinate de epidemia de 

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

Deputaţilor, republicat, examinarea proiectului de lege a avut loc în ședințe separate.  

 Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de lege, în 

şedinţa din 2 februarie 2016. 

 Din totalul de 33 de membri ai Comisiei şi-au înregistrat prezenţa la dezbateri 32 

deputaţi. 

Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au 

examinat proiectul de lege în ședința din 16 februarie 2016.  

Din numărul total de 23 de membri ai Comisiei au participat la şedinţă 19 

deputaţi. 

La dezbateri au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 

Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice şi Ministerului Sănătăţii. 

          În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor 

măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în forma 

adoptată de Senat. 

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

legilor ordinare. 

           

                             PREŞEDINTE,                                  VICEPREŞEDINTE, 
       Victor Paul DOBRE                        Gheorghe Eugen NICOLĂESCU
             

 
                       SECRETAR,     SECRETAR, 
              Radu BABUȘ                              Maria Andreea PAUL 
 
 
 
Sef serviciu, Sofia Chelaru             Şef serviciu, Giorgiana Ene 

Consilier parlamentar, Nicoleta Toma      Expert parlamentar Florentina Rădoi 


	          În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în forma adoptată de Senat.

		2016-02-24T13:32:32+0200
	Nicoleta I. Toma




