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A V I Z 
asupra propunerii legislative de modificare a Legii nr.500/2002 

privind finanţele publice 
 

                  În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă de modificare a Legii nr.500/2002  
privind finanţele publice, trimisă cu adresa nr. Pl-x  441 din 4 iunie  2007  şi înregistrată cu 
nr.31/691 din 5 iunie 2007. 

 În conformitate cu dispoziţiile art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi 
ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 
                Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, în 
şedinţa din 30 mai 2007. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 4  septembrie 
2007. 

 Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive, avizul favorabil, cu unele observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ, nr.240 din 
26.02.2007 şi punctul de vedere al Guvernului trimis cu adresa nr.704 din 23.03.2007, prin 
care nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
                În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
majoritate de voturi (1 vot împotrivă), avizarea negativă a acestei propuneri legislative, pentru 
următoarele considerente:   

- modificările propuse limitează sfera de aplicare numai la ordonatorii   principali de 
credite ai bugetelor consiliilor judeţene, excluzând ordonatorii principali de credite de la nivelul 
bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, în condiţiile în care, potrivit 
prevederilor Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, între 
autorităţile publice locale şi consiliul judeţean, pe de o parte, şi între consiliul local şi primar, pe 
de altă parte, nu există raporturi de subordonare; 

-  transferarea posibilităţii de repartizare a acestor sume la dispoziţia şi în competenţa 
exclusivă a autorităţilor judeţene, ar putea conduce la crearea premizelor favorabile 
realizării unor alocări preferenţiale. 

                 În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  propunerea legislativă  face parte 
din categoria legilor organice.  
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                                            Sergiu ANDON                               George BĂEŞU 
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