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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.500/2002 privind finanţele publice 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în 

procedură obișnuită, prin adresa nr. PL.x 112 din 15 aprilie 2013, cu proiectul de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.500/2002 privind finanţele 

publice. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic au examinat proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa 

din 23 aprilie 2013. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamentul admis 

prezentat în Anexa la prezentul aviz. 
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                                                                                                                                                                   ANEXA 
Amendament admis 

 
  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au admis următorul amendament: 
 

Nr. 
crt. 

Text Senat Amendament propus  
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

1.          
          Art.43 
         (6) Ordonatorilor principali 
de credite li se interzice 
efectuarea de cheltuieli pentru 
achiziţionarea şi/sau elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, a 
studiilor de fezabilitate şi a altor 
studii aferente obiectivelor de 
investiţii, în oricare dintre 
următoarele situaţii: 
         a) dacă în ultimii 5 ani 
bugetari au fost întocmite şi 
înregistrate în contabilitate studii 
având acelaşi obiect; în această 
situaţie se procedează la 
actualizarea studiilor existente; 
         b) dacă obiectivul de 
investiţii publice nu va putea fi 
inclus în programul de investiţii 
publice în anul bugetar următor, în 
condiţiile prevăzute la alin.(9). 
 

 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Se elimină. 
 

(Autor: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asigurarea unui 
management mai flexibil al 
execuţiei bugetare în cadrul 
bugetului aceluiaşi 
ordonator de credite, dar şi 
între ordonatorii principali 
de credite. 
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