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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.42/2007 pentru modificarea art.1 alin(1) din Ordonanţa 
Guvernului nr.1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 
unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţilor 
publice centrale, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului 
Permanent nr. PL.x 692  din 15 octombrie 2007. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Aurel Gubandru 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2007 
pentru modificarea art.1 alin(1) din Ordonanţa Guvernului nr.1/2007 privind 

aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea 
sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei 

publice centrale, precum şi autorităţilor publice centrale 
 
 

 
           Cu adresa nr.PL.x 692  din 15 octombrie  2007, Biroul Permanent 

conform art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat,  spre 
dezbatere Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2007 pentru modificarea art.1 alin(1) din 
Ordonanţa Guvernului nr.1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli 
ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţilor 
publice centrale. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi şi al Consiliului Legislativ.  
               Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.42/2007 pentru modificarea art.1 alin(1) din Ordonanţa 
Guvernului nr.1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 
unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţilor 
publice centrale, în sensul reglementării obligativităţii aprobării bugetelor de 
venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici cuprinşi la articolul menţionat 
mai sus prin ordin comun al ordonatorului principal de credite şi al ministrului 
economiei şi finanţelor.  

      
Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 

din Constituţia României, republicată. 



La dezbaterea proiectului a participat, în conformitate cu prevederile art. 54 
şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Cătălin Doică, 
secretar de stat în Ministerul Economiei şi Finanţelor. 

La lucrările comisiei au participat  28  deputaţi, din totalul de 29 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.  
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 9 octombrie 

2007. 
Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a 

art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor . 
               In urma dezbaterii proiectului de  Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.42/2007 pentru modificarea art.1 alin(1) din Ordonanţa Guvernului 
nr.1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din 
subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţilor publice 
centrale, în şedinţa din data de 27 noiembrie 2007, comisia propune supunerea spre 
dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege, în  forma 
adoptată de Senat.  

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Aurel Gubandru 

SECRETAR, 
 

Radu Cătălin Drăguş 
 
 
 

       Consilier parlamentar: 
Rosu Gica        
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