
 
 

 
 

 
RAPORT 

 
 
 
 
 
 

In urma examinării proiectului de lege privind proiectul de Lege privind plata cu prioritate a 
obligaţiilor bugetare în şedinţa din 4 iunie 1997, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi 
adoptare cu următoarele amendamente: 

 
Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
1. Art. 1  alin. (1) lit. a) 

 
 
- plata drepturilor salariale, 
precum şi a obligaţiilor 
bugetare calculate şi reţinute 
prin stopaj la sursa din 
aceste drepturi datorate 
pentru luna în curs; 

Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci 
propune completarea textului: 
- plata drepturilor salariale, precum şi a 
obligaţiilor bugetare calculate şi reţinte 
prin stopaj la sursă din acestea datorate 
pentru luna în curs. 

Pentru clarificarea 
textului. 

2. Art. 1 alin. (1) lit. b) 
 
 
- plata obligaţiilor bugetare, 
reprezentând impozite, taxe, 
contribuţii şi alte venituri 
datorate bugetului de stat, 
bugetelor locale,  

Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci 
propune completarea şi reformularea 
textului: 
- plata obligaţiilor bugetare, 
reprezentând impozite, taxe, contribuţii 
şi alte venituri datorate bugetului de 
stat, bugetelor locale, bugetului 
trezoreriei statului, bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi  

Pentru conciziunea 
textului. 

    
 bugetului trezoreriei statului, 

bugetului asigurărilor sociale 
de 

bugetelor fondurilor speciale, 
altele decât cele prevăzute la lit. a, în 
ordinea vechimii acestora, 

 

 stat şi bugetelor fondurilor 
speciale, altele decât cele 
prevăzute la lit. a, în ordinea 
vechimii acestora, potrivit 

 potrivit art. 8 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 11/1996 privind 
executarea creanţelor bugetare, 
aprobată prin Legea nr. 108/1996, 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  

art. 8 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 11/1996 
privind executarea creanţelor 
bugetare, aprobată prin 
Legea nr. 108/1996, precum 
şi obligaţiile persoanelor 
juridice izvorâte din garanţii 
emise şi convenţii încheiate 
în aplicarea acestor garanţii 
pentru imprumuturi externe 
şi/sau interne; 

precum şi obligaţiile persoanelor 
juridice izvorâte din credite garantate 
de stat şi convenţii încheiate în 
aplicarea garanţiilor pentru 
împrumuturi externe şi/sau interne; 

3. Art. 1  alin. (2) 
 
 
Persoanele juridice 
prevăzute la alin. (1) vor 
asigura evidenţa tuturor 
obligaţiilor de plată, pe 
scadenţe. 

Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci 
propune completarea textului: 
Persoanele juridice prevăzute la alin. 
(1) vor asigura permanent evidenţa 
tuturor obligaţiilor de plată, pe 
scadenţe. 

Pentru eliminarea 
interpretărilor. 

4. Art. 2  alin. (1) 
 
 
Persoanele juridice care 
deţin valută în cont şi au 
obligaţii de plată cu scadenţe 
mai vechi de 60 de zile sunt  
obligate ca în termen de 5 
zile lucrătoare să o schimbe 
în lei pentru achitarea  

Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci 
propune completarea textului: 
Persoanele juridice care deţin valută în 
cont şi au obligaţiii de plată cu scadenţe 
mai vechi de 60 de zile sunt  obligate ca 
în termen de 5 zile lucrătoare de la 
exprirarea acestui termen să o schimbe 
în lei pentru achitarea obligaţiilor 
respective,   

Precizarea se impune 
pentru a se asigura 
exactitate în aplicare. 

 
 

   

 obligaţiilor respective, cu 
excepţia cazurilor în care 
există obligaţii  de plată la 
extern cu scadenţă de până la 
30 de zile, pentru importuri 
de producţie şi investiţii, 
pecum şi pentru achitarea 
ratelor scadente, a 
dobânzilor şi comisioanelor 
aferente împrumutu-rilor 
externe contractate. 

cu excepţia cazurilor în care există 
obligaţii de plată la extern cu scadenţă 
de până la 30 de zile, pentru importuri 
de producţie şi investiţii, precum şi 
pentru achitarea ratelor scadente, a 
dobânzilor şi comisoanelor aferente 
împrumuturilor externe contractate. 

 

5. Art. 2  alin.  (2) 
 
 
 

Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci 
propune înlocuirea cuvântului 
“sumelor” cu “numerarului” 
In scopul asigurării ordinii de prioritate 

Idem. 



 

 

 

 

Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  

In scopul asigurării ordinii 
de prioritate prevăzute la art. 
1 alin. (1), persoanele 
juridice au obligaţia de a 
prezenta unităţii bancare de 
la care solicită ridicarea din 
cont a sumelor pentru plata 
drepturilor salariale, cu trei 
zile lucrătoare înainte de 
plata chenzinei a II-a, o 
declaraţie privind: 

prevăzute la art. 1 alin. (1), persoanele 
juridice au obligaţia de a prezenta 
unităţii bancare de la care solicită 
ridicarea din cont a numerarului 
pentru plata drepturilor salariale, cu trei 
zile lucrătoare înainte de plata 
chenzinei a II-a, o declaraţie privind: 

6. Art. 2  alin.  (2), lit. b). 
obligaţiile de plată către 
bugetul de stat, bugetele 
locale, bugetul asigurărilor 
sociale, bugetele fondurilor 
speciale şi către furnizorii de 
energie electrică, termică, 
gaze   

Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci 
propune completarea textului: 
obligaţiile de plată către bugetul de stat, 
bugetele locale, bugetul trezoreriei 
statului, bugetul asigurărilor sociale, 
bugetele fondurilor speciale şi către 
furnizorii de energie electrică,   

Pentru delimitarea 
obligaţiilor în ce 
priveşte ordinea 
priorităţilor. 

 
 

   

 naturale, cărbune şi păcură 
cu scadenţe mai vechi de 60 
de zile; 

termică, gaze naturale, cărbune şi 
păcură cu scadenţe mai vechi de 60 de 
zile; 

 
 

7. Art. 2, alin. (4) nou Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci 
propune introducerea unui nou alineat: 
“Obligaţia depunerii declaraţiei 
prevăzute la alin. (2) o au şi 
persoanele juridice care efectuează 
plăţi direct din încasări.” 

Pentru completarea 
cadrului juridic şi 
pentru alte situaţii 
specifice. 

8. Art. 3 alin. (2) 
 
 
 
Penalitatea prevăzută la alin. 
(1) se aplică de către 
organele de specialitate ale 
Ministerului Finanţelor sau 
ale Ministerului Muncii şi 
Protecţiei Sociale, după caz, 
şi nu înlătură obligarea la 
plata majorărilor de 
întârziere, conform legii. 

Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci 
propune înlocuirea cuvântului “de 
specialitate” cu cuvântul “abilitate” 
Penalitatea prevăzută la alin. (1) se 
aplică de către organele abilitate ale 
Ministerului Finanţelor sau ale 
Ministerului Muncii şi Protecţiei 
Sociale, după caz, şi nu înlătură 
obligarea la plata majorărilor de 
întârziere, conform legii. 

Pentru precizarea mai 
corectă a organelor 
investite să aplice 
sancţiunea. 

9. Art. 3, alin. (4) 
 
 

Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci 
propune completarea textului: 
Nivelul amenzilor va fi actualizat prin 

Pentru completarea 
cadrului juridic cu 
precizări referitoare la 



 

 

 

 

Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  

Nivelul amenzilor poate fi 
actualizat prin hotărâre a 
Guvernului la propunerea 
Ministerului Finanţelor. 

hotărâre a Guvernului la propunerea 
Ministerului Finanţelor, în funcţie de 
evoluţia indicelui preţurilor de 
consum. 

inflaţie. 
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Vă înaintăm alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind plata cu priotitate a obligaţiilor 

bugetare, cu care comisia a fost sesizată în fond cu adresa nr. 137 din 29 mai 1997. 
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