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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci 

 

                  Bucureşti, 04.02.2015 
                  Nr. 4c-2/628 
                  PL-x  536/2014 

 
 
 

  BIROULUI  PERMANENT  
                                                                    AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2014 privind stabilirea unor măsuri 
financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale, trimis spre dezbatere în fond, 
cu adresa nr. PLx 536 din 08.12.2014, înregistrată sub nr. 4c-2/628 din 09.12.2014. 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare 

 

 
 

PREŞEDINTE 
 

        Viorel ȘTEFAN 
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RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor 

prevederi legale 
 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget 
finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2014 privind stabilirea unor 
măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale, trimis cu adresa nr. 
PLx 536 din 08.12.2014, înregistrată sub nr. 4c-2/628 din 09.12.2014. 

 
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 02.12.2014. 
 
La dezbaterea inițiativei legislative s-au avut în vedere, avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ, precum și avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine 
public și siguranță națională. 

 
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare: 

 Finanțarea unor cheltuieli din domeniul sănătăţii, din Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului; 

 Stabilirea înţelesului unor termeni din cuprinsul art. 16 din 
Ordonanţa Guvernului nr.9/2014, astfel încât să permită Ministerului Afacerilor 
Interne derularea procedurii de achiziţie pentru care a fost autorizat; 
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 Reglementarea modalității de achitare a contravalorii a 100 de 
microbuze şcolare 16 + 1 locuri, achiziţionate din sumele alocate conform prevederilor 
art. 122 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 

 
În conformitate cu prevederile art. 61  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
inițiativa legislativă  menţionată mai sus, în şedinţa din data de 03.02.2015 

 
La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 33 deputați, din 

totalul de 34 de membri . 
 
La dezbaterea acestui proiect de lege, în conformitate cu prevederile art. 54 și 

55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, doamna Irina Alexe, secretar general 
adjunct la Ministerul Administrației și Internelor, domnul Răzvan Vulcănescu, secretar 
de stat în Ministerul Sănatații, precum și domnul Dan Manolescu, secretar de stat în 
Ministerul Finanțelor Publice.  

 
În urma examinării inițiativei legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări, au hotărât cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2014 privind stabilirea unor măsuri 
financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale, în forma adoptată de Senat 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 
 

                                    
                
 
                                                                                                                  
                       PREŞEDINTE                                                       SECRETAR                      
                 
                     Viorel ȘTEFAN                                                Mihai-Aurel DONŢU 
 
 
 
 
 
 
 
Șef  serviciu 
Giorgiana Ene  
Consilier parlamentar                                           
Daniel Mărăcineanu 


