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                                                                       AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.121/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului şi 
pentru modificarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice 

 
          În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria 
statului şi pentru modificarea art. 52 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, trimis cu 
adresa nr. PL.x 154 din 30 martie 2011 şi înregistrat cu nr. 31/261 din 31 martie 2011. 
          Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
          Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.121/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului şi pentru 
modificarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, în acest sens se reglementează 
deschiderea pe numele Ministerului Finanţelor Publice a unui cont tranzitoriu la instituţiile de 
credit care sunt interesate să ofere clienţilor proprii posibilitatea achitării obligaţiilor bugetare fără 
perceperea de comisioane. Prin mecanismul care se crează, clienţii instituţiei de credit îşi vor putea 
achita obligaţiile bugetare, din contul curent propriu în contul tranzitoriu al Ministerului Finanţelor 
Publice, urmând ca sumele colectate zilnic să fie transferate în conturile corespunzătoare de 
venituri bugetare sau de disponibilităţi indicate de plătitor, în următoarea zi lucrătoare. 
         Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, ca urmare a 
depăşirii termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituţia României republicată, în 
şedinţa din 24 martie 2011 
         Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 12 aprilie 2011.                                
         Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1617 din 23 decembrie 2010.                                               
        În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
        În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare.       

 
 
         PREŞEDINTE,                                                                 SECRETAR, 

               Daniel BUDA                                                       Gabriel ANDRONACHE 
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