PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

Bucureşti, 28.05.2015
Nr. 4c-2/482
PL-x 404/2015

BIROULUI PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi alte măsuri, trimis spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa
nr. PL-x 404 din 13 mai 2015, înregistrat sub nr. 4c-2/482 din 14 mai 2015, Camera Deputaţilor
fiind Cameră decizională.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria
legilor organice.

PREŞEDINTE

Viorel ŞTEFAN
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RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2015 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia pentru buget finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond, în
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte
măsuri, trimis cu adresa nr. PL-x 404 din 13 mai 2015, înregistrat sub nr. 4c-2/482 din 14 mai
2015.
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 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 11 mai 2015.
La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului
Legislativ, Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisiei pentru
industrii şi servicii.
Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect reglementare modificarea şi
completarea unor acte normative din domenii diferite ale vieţii sociale şi economice, cu referire la
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, asigurarea fondurilor necesare
pentru finanţarea unor proiecte, programe şi acţiuni culturale, instituirea unor măsuri de protecţie
socială a persoanelor concediate, reducerea cheltuielilor publice, îmbunătăţirea absorbţiei
fondurilor europene, alinierea politicilor de acordare de donaţii şi sponsorizări în domeniile
sănătate, învăţământ, social şi sport, acordarea normei de hrană pentru poliţiştii locali, asigurarea
cheltuielilor destinate achiziţiei de cărbune şi apă grea, precum şi alte măsuri inclusiv cele cu
privire la finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa din 28
mai 2015.
La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 22 deputaţi, din totalul
de 34 de membri.
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La dezbaterea proiectului de Lege au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, reprezentantul
Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Sănătăţii, Secretariatului General al Guvernului şi
Ministerului Apărării Naţionale.
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la
lucrări, au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2015 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, cu amendamente
admise prezentate în Anexă la raport.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria
legilor organice.

PREŞEDINTE
Viorel ŞTEFAN

SECRETAR
Maria-Andreea PAUL

Şef Serviciu,
Giorgiana Ene
Consilier parlamentar,
Ioana Popescu
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Anexă
Amendamente admise
Nr.
Text OUG nr. 2/2015
Amendamente propuse
crt.
nemodificat
1. Titlu Ordonanţă:
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, precum şi
alte măsuri

Motivare

Articol I - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.2 din 11 martie 2015 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative,
precum şi alte măsuri, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.176 din 13
martie 2015, cu următoarele modificări:

2.

3.
Art.XII
(3)Sumele acordate cu titlu de împrumut din
veniturile din privatizare, contractate de
unităţile/subdiviziunile
administrativ
teritoriale pot fi utilizate cu respectarea
destinaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) pentru
cheltuielile aflate în sarcina:
a)unităţilor/subdiviziunilor
administrativteritoriale şi a instituţiilor publice finanţate
integral din bugetul local;

1.La articolul XII, alin. (3) litera a) se Este necesar ca şi unităţilor
administrativ-teritoriale obligate la
modifică şi va avea următorul cuprins:
asigurarea cofinanţării, dar care nu
sunt semnatare ale contractelor de
finanţare respective să li se asigure
posibilitatea accesării creditelor în
condiţiile OUG nr. 2/2015
a)unităţilor/subdiviziunilor
administrativteritoriale fie semnatare ale contractelor de
finanţare nerambursabile, fie obligate la
cofinanţarea proiectelor finanţate din fonduri
externe nerambursabile în baza prevederilor
contractelor de finanţare sau a acordurilor de
parteneriat şi a instituţiilor publice finanţate
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integral din bugetul local;
4.

5.

Art. XVI pct.2
La articolul (181), litera b) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
"b) Finanţarea activităţilor sportive de interes
naţional, altele decât cele de interes general, ale
cluburilor sportive şi asociaţiilor sportive
participante în competiţiile sportive naţionale şi
internaţionale, exclusiv în baza contractelor de
finanţare a programelor sportive, încheiate
conform prevederilor art. 69. Activităţile
sportive de interes naţional sunt acţiunile de
selecţie, pregătire şi participare în competiţii
incluse în sportul de performanţă."

Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
2.La articolul XVI, punctul 2, articolul 181
litera b) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
b) Finanţarea activităţii structurilor sportive
locale, constituite ca structuri non profit în
condiţiile legii, participante la competiţiile
sportive locale, regionale, naţionale şi
internaţionale, organizate în conformitate cu
statutul şi regulamentele federaţiilor sportive
naţionale pe ramură de sport în baza
contractelor, a programelor sportive ale
acestora care prevăd promovare, selecţie,
participare,
pregătire,
organizare
de
competiţii şi evenimente sportive. Din sumele
alocate pot fi finanţate toate tipurile de
cheltuieli aferente programelor sportive,
inclusiv cele de natură salarială.
Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Art. II. – După articolul 14 al anexei nr. VII la
Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri
publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 877
din 28 decembrie 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, se introduce un nou
articol, art. 141 cu următorul cuprins:
Art. 141 .- Solda funcţiei de bază, respectiv
salariul de bază, stabilite conform legii, pentru
personalul Ministerului Apărării Naţionale,
încadrat în structuri NATO care funcţionează
pe teritoriul României, se majorează cu 30%.”
Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

Pentru extinderea sferei de aplicare a
contractelor
de
finanţare
a
programelor sportive.
De asemenea, pentru clarificarea
textului de lege în ce priveşte
corecta sa aplicare.

Se impune luarea de măsuri pentru
motivarea şi atragerea personalului
prin majorarea drepturilor salariale
care urmează să desfăşoare activităţi
în structuri NATO. Nu are impact
bugetar.
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6.

Art.III. – (1) În situaţii excepţionale când
veniturile din privatizare sunt utilizate ca
sursă pentru împrumuturile acordate de
Ministerul Finanţelor Publice sub forma de
ajutor de stat individual pentru salvare, la
data aprobării de către Comisia Europeana a
planului de restructurare notificat de
autoritatea competentă, împrumuturile se
transforma in ajutor de stat de restructurare,
odată cu stingerea obligaţiei beneficiarului de
restituire a împrumutului si a costurilor
aferente, si implicit a reîntregirii veniturilor
din
privatizare.
Costurile
aferente
împrumutului cuvenite bugetului trezoreriei
statului, se anulează.
(2) Garanţiile de orice natură, aferente
împrumuturilor acordate de Ministerul
Finanţelor Publice, inclusiv cele constituite de
către organul fiscal competent al Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, sub forma
unor sechestre asiguratorii asupra bunurilor
mobile sau imobile, în vederea garantării
împrumuturilor acordate de Ministerul
Finanţelor Publice, se eliberează, la solicitarea
acestuia, după data transformării ajutorului
de stat individual pentru salvare în ajutor de
stat de restructurare, ca urmare a transmiterii
deciziei CE de aprobare a ajutorului de stat
pentru restructurare.

In cazul unor decizii ale Comisiei
Europene privind acordarea de
ajutoare de stat individuale de
salvare, instrumentele care pot fi
utilizate sunt imprumuturile si/sau
garantiile. In cazul implementarii
unei astfel de decizii prin utilizarea
unui imprumut din venituri din
privatizare, trebuie creat cadrul legal
aferent obligatiilor de restituire a
imprumuturilor si a costurilor
aferente
acestuia
de
catre
beneficiarul ajutorului de stat
precum si obligatiilor de reintregire
a veniturilor din privatizare. In cazul
ajutorului de stat individual de
salvare, beneficiarul este obligat sa
prezinte un plan de restructurare,
distingandu-se doua cazuri: in cazul
aprobarii planului de restructurare
ajutorul de salvare se transforma in
ajutor de restructurare odata cu
stingerea obligatiei beneficiarului de
restituire a imprumutului iar in cazul
neaprobarii planului de restructurare
beneficiarul intra in proces de
lichidare.

(3) În situaţia în care beneficiarul
împrumutului acordat din sursa prevăzută la
alin.(1), intră în lichidare, creanţele statului
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rezultate din gestionarea împrumutului se
urmăresc şi se execută în condiţiile legii. La
data intrării in lichidare a beneficiarului
obligaţia de reîntregire a veniturilor din
privatizare se stinge, iar costurile aferente
împrumutului cuvenite bugetului Trezoreriei
Statului se anulează. Sumele recuperate în
urma procesului de lichidare se fac venit la
bugetul de stat.
(4) Prevederile alin (1)-(3) se aplică şi
împrumuturilor din venituri din privatizare
acordate de Ministerul Finanţelor Publice,
sub forma de ajutor de stat individual de
salvare, la data intrării in vigoare a prezentei
legi, pentru care Comisia Europeana nu a
aprobat planul de restructurare, precum şi în
situaţia in care împrumutatul nu a intrat in
lichidare conform legii.
7.

Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Art.IV. – (1) Sistemul de salarizare pentru
personalul din cadrul Centrului Naţional de
Răspuns
la
Incidente
de
Securitate
Cibernetică – CERT-RO se stabileşte la
nivelul de salarizare aferent funcţiilor din
cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi
Combatere a Spălării Banilor.
(2) Asimilarea funcţiilor şi a drepturilor de
natura salarială din cadrul Centrului Naţional
de Răspuns la Incidente de Securitate
Cibernetică – CERT-RO cu funcţiile şi nivelul
drepturilor de natura salariala al acestora din
cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi

Este necesară stabilirea unui cadru
legal clar pentru funcţiile specifice şi
salarizarea din cadrul CERT-RO
având în vedere faptul că instituţia a
fost înfiinţată după adoptarea Legiicadru nr. 284/2010, iar la momentul
elaborării HG 494/2011 nu s-au
corelat prevederile Legii unice de
salarizare cu specificul activităţii
CERT-RO.
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Combatere a Spălării Banilor, precum şi
stabilirea nivelului concret al drepturilor
salariale se face prin ordin comun al
Preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire
şi Combatere a Spălării Banilor şi al
Ministrului pentru Societatea Informaţională.
(3) Condiţiile de studii şi vechime specifice
pentru personalul Centrului Naţional de
Răspuns
la
Incidente
de
Securitate
Cibernetică – CERT-RO se stabilesc în
conformitate cu prevederile legale pentru
personalul contractual din sistemul public.”
Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
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