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Parlamentul  României 
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RAPORT COMUN 
 
 
 
 
 
 
 

In urma examinării proiectului de Lege privind finanţele publice locale în şedinţa din 17.06.1998, propunem ca acesta să fie 

supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 

 

 

 
asupra proiectului de Lege privind finanţele publice locale 
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Nr. 
crt. 

Articol 
(text iniţial) 

Amendament propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

1. CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 
Art.1. nou 
 
 
1. AUTORITĂŢILE 

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 
Sunt consiliile locale, consiliile 

judeţene şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti ca autorităţi 
deliberative şi primarii, preşedinţii 
consiliilor judeţene şi primarul general al 
municipiului Bucureşti ca autorităţi 
executive. 
 

Domnul deputat D.T.Remeş, grup 
parlamentar PNL, propune introducerea 
textului Anexei nr.1 la prezentul proiect de 
lege ca articol 1 nou, astfel: 

„Art.1. În înţelesul prezentei legi, 
termenii şi expresiile de mai jos semnifică, 
după cum urmează: 

(1) Autorităţi ale administraţiei publice 
locale - sunt consiliile locale, consiliile 
judeţene şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti ca autorităţi 
deliberative şi primarii, preşedinţii 
consiliilor judeţene şi primarul general al 
municipiului Bucureşti ca autorităţi 
executive. 

 

 
 
 
S-a considerat necesar ca 

definirea termenilor şi noţiunilor 
ce se regăsesc pe parcursul 
textului prezentului proiect de 
lege, să se efectueze încă de la 
început aşa cum s-a procedat şi la 
alte acte normative. 

 2. ARTICOLUL BUGETAR 
Subdiviziune a clasificaţiei cheltuielilor 

bugetare în funcţie de caracterul economic al 
operaţiunilor în care acestea se concretizează 
şi care desemnează natura unei cheltuieli, 
indiferent de acţiunea la care se referă 
(exemplu: cheltuieli cu salariile, materiale şi 
prestări de servicii cu caracter funcţional 
etc.). 
 

(2) Articol bugetar - subdiviziune a 
clasificaţiei cheltuielilor bugetare în funcţie 
de caracterul economic al operaţiunilor în 
care acestea se concretizează şi care 
desemnează natura unei cheltuieli, indiferent 
de acţiunea la care se referă (exemplu: 
cheltuieli cu salariile, materiale şi prestări de 
servicii cu caracter funcţional etc.). 
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Amendament propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

 3. CHELTUIELILE BUGETARE 
Cheltuielile aprobate şi efectuate din 

bugetele locale, bugetele instituţiilor şi 
serviciilor publice şi bugetele activităţilor 
finanţate integral din venituri extrabugetare, 
în limita şi destinaţia stabilită prin bugetele 
respective. 
 

(3) Cheltuieli bugetare - cheltuieli 
aprobate şi efectuate din bugetele locale, 
bugetele instituţiilor şi serviciilor publice şi 
bugetele activităţilor finanţate integral din 
venituri extrabugetare, în limita şi destinaţia 
stabilită prin bugetele respective. 

 

  
 
 
4. CLASIFICAŢIA BUGETARĂ 
Gruparea într-o ordine obligatorie şi 

după criterii unitare a veniturilor şi 
cheltuielilor cuprinse în bugetele locale, 
bugetele instituţiilor şi serviciilor publice şi 
bugetele activităţilor finanţate din venituri 
extrabugetare. 

Se utilizează atât în faza de elaborare şi 
aprobare a bugetelor respective cât şi în 
execuţia acestora, servind la înscrierea în 
bugete a veniturilor în funcţie de 
provenienţa lor şi a cheltuielilor în raport cu 
obiectivul sau funcţia căreia îi sunt destinate 
aceste cheltuieli şi cu caracterul economic al 
operaţiunilor în care acestea se 
concretizează. 
 

Domnul deputat Florian Bercea, grup 
parlamentar PDSR, propune completarea 
alineatului cu sintagma „precis determinate“, 
textul devenind: 

(4) Clasificaţie bugetară - gruparea într-
o ordine obligatorie şi după criterii unitare 
precis determinate a veniturilor şi 
cheltuielilor cuprinse în bugetele locale, 
bugetele instituţiilor şi serviciilor publice şi 
bugetele activităţilor finanţate din venituri 
extrabugetare. 

Se utilizează atât în faza de elaborare şi 
aprobare a bugetelor respective cât şi în 
execuţia acestora, servind la înscrierea în 
bugete a veniturilor în funcţie de 
provenienţa lor şi a cheltuielilor în raport cu 
obiectivul sau funcţia căreia îi sunt destinate 
aceste cheltuieli şi cu caracterul economic al 
operaţiunilor în care acestea se 
concretizează. 

 
 
 
Pentru îmbunătăţirea 

redactării conţinu-tului. 
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 5. CREDITUL BUGETAR 
Suma aprobată în bugetele locale, 

bugetele instituţiilor şi serviciilor publice şi 
bugetele activităţilor finanţate integral din 
venituri extrabugetare, reprezentând limita 
maximă până la care se pot angaja şi efectua 
cheltuieli. 
 

(5) Credit bugetar - suma aprobată în 
bugetele locale, bugetele instituţiilor şi 
serviciilor publice şi bugetele activităţilor 
finanţate integral din venituri extrabugetare, 
reprezentând limita maximă până la care se 
pot angaja şi efectua cheltuieli. 

 

 

  
 
6. DATORIA PUBLICĂ LOCALĂ 
Totalitatea obligaţiilor de plată 

contractate sau angajate de autoritatea 
administraţiei publice locale, pe bază de 
acorduri sau contracte de împrumut prin care 
se stipulează termenii şi condiţiile relaţiei 
dintre beneficiarul împrumutului şi creditor. 
 
 

Domnul deputat Florian Bercea, grup 
parlamentar PDSR, propune completarea 
textului, astfel: 

 (6) Datorie publică locală - totalitatea 
obligaţiilor de plată la un moment dat ale 
autorităţii administraţiei publice locale, 
rezultate din acorduri şi contracte de 
împrumut interne şi externe prin care se 
stipulează termenii şi condiţiile dintre 
beneficiarul împrumutului şi creditor. 

 
 
În vederea corelării cu 

prevederile Legii datoriei publice. 

 7. DEFICITUL BUGETAR 
Parte a cheltuielilor ce nu poate fi 

acoperită din veniturile bugetare ale anului 
respectiv. 
 

(7) Deficit bugetar - partea cheltuielilor 
ce nu poate fi acoperită din veniturile 
bugetare ale anului respectiv, prezentate la 
art.8, alin.(1), cu excepţia veniturilor şi 
cheltuielilor cu destinaţie specială. 

Corelare cu prevederile 
art.8(1) din prezentul proiect de 
lege. 
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 8. DESCHIDEREA DE CREDITE 
BUGETARE 

Aprobarea comunicată trezoreriei 
statului de către ordonatorul principal de 
credite în limita căreia se pot efectua plăţi de 
casă din bugetele locale. 
 

(8) Deschidere de credite bugetare - 
aprobare comunicată trezoreriei statului de 
către ordonatorul principal de credite în 
limita căreia se pot efectua plăţi de casă din 
bugetele locale. 

 

  
 
9. DOBÂNDA 
Preţul capitalului de împrumut, partea 

din plusvaloarea pe care debitorul o cedează 
creditorului pentru folosirea temporară a 
capitalului acestuia. 
 

Domnul deputat Gheorghe Ana, grup 
parlamentar PDSR, propune reformularea 
alin.(9): 

(9) Dobândă - preţul folosirii temporare 
a capitalului împrumutat. 

 
 
Pentru definirea cât mai 

corectă şi explicită a noţiunii de 
dobândă. 

 10. ECHILIBRUL BUGETAR 
Concordanţa, egalitatea între veniturile 

şi cheltuielile bugetare în cadrul unui 
exerciţiu bugetar. 
 

(10) Echilibru bugetar - egalitatea între 
veniturile bugetare şi cheltuielile bugetare în 
cadrul unui exerciţiu bugetar. 

 

 11. EXCEDENTUL BUGETAR 
Suma cu care veniturile depăşesc 

cheltuielile bugetare pe un an bugetar. 
 

(11) Excedent bugetar - suma cu care 
veniturile bugetare depăşesc cheltuielile 
bugetare pe un an bugetar. 
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 12. EXECUŢIA BUGETULUI 
Activitatea de încasare a veniturilor 

bugetare şi de finanţare a acţiunilor cuprinse 
în partea de cheltuieli, în strictă concordanţă 
cu destinaţiile stabilite. 
 

(12) Execuţie bugetară - activitatea de 
încasare a veniturilor bugetare şi de 
efectuare a cheltuielilor aprobate prin buget. 

 

  
13. EXECUŢIA DE CASĂ A 

BUGETULUI 
Complex de operaţiuni care privesc 

încasarea, păstrarea şi eliberarea de mijloace 
bugetare pentru efectuarea cheltuielilor. La 
baza execuţiei de casă a bugetului stau 
următoarele principii: 

a) delimitarea atribuţiilor persoanelor 
care dispun de mijloace bugetare de 
atribuţiile celor care execută încasarea, 
păstrarea şi eliberarea de resurse băneşti ale 
bugetului; 
 

Se reformulează textul alineatului: 
(13) Execuţie de casă a bugetului - 

complex de operaţiuni care privesc 
încasarea, păstrarea şi eliberarea de resurse 
financiare pentru efectuarea cheltuielilor 
publice locale. La baza execuţiei de casă a 
bugetului stau următoarele principii: 

a) delimitarea atribuţiilor persoanelor 
care dispun de utilizarea resurselor 
financiare de atribuţiile celor care execută 
încasarea acestora; 

 

 
Pentru respectarea 

terminologiei consacrate şi 
conciziunea textului. 

 b) unitatea de casă, potrivit căreia 
veniturile fiecărui buget sunt concentrate în 
întregime în cont, de unde se eliberează 
mijloacele necesare pentru efectuarea 
cheltuielilor, fiind interzisă efectuarea de 
plăţi direct din veniturile bugetare încasate. 
 

b) unitatea de casă, potrivit căreia 
veniturile fiecărui buget sunt concentrate în 
întregime în cont, de unde se eliberează 
resurse financiare pentru efectuarea 
cheltuielilor, fiind interzisă efectuarea de 
plăţi direct din veniturile bugetare încasate. 
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 14. FONDUL DE REZERVĂ 
BUGETARĂ 

Fond prevăzut la partea de cheltuieli a 
bugetelor locale. Cuantumul acestui fond se 
stabileşte odată cu elaborarea şi adoptarea 
bugetului respectiv, fiind destinat pentru 
finanţarea unor acţiuni sau sarcini 
intervenite în cursul anului, precum şi pentru 
înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale.
 

(14) Fond de rezervă bugetară - fond 
prevăzut la partea de cheltuieli a bugetelor 
locale. Cuantumul acestui fond se stabileşte 
odată cu elaborarea şi adoptarea bugetului 
respectiv, fiind destinat pentru finanţarea 
unor acţiuni sau sarcini intervenite în cursul 
anului, precum şi pentru înlăturarea efectelor 
unor calamităţi naturale. 

 

  
 
15. IMPOZITUL 
Plata obligatorie, generală şi definitivă 

efectuată de persoane fizice şi juridice în 
favoarea bugetului, în cuantumul şi la 
termene precis stabilite de lege, fără 
obligaţia de a presta plătitorului un 
echivalent direct şi imediat. 
 

Domnul deputat Florian Bercea, grup 
parlamentar PDSR, propune reformularea 
textului, astfel:  

(15) Impozit - prelevare a unei părţi din 
veniturile şi averea persoanelor fizice şi 
juridice, obligatorie, cu titlu nerambursabil 
şi fără contraprestaţie. 

 

 16. ÎMPRUMUTUL 
Suma acordată de un creditor unui 

debitor, rambursabilă la un anumit termen 
(scadenţă) cu obţinerea unei sume de bani în 
plus (dobândă) în favoarea creditorului. 
 

(16) Împrumut - suma acordată de un 
creditor unei autorităţi a administraţiei 
publice locale, rambursabilă la un anumit 
termen (scadenţă) cu obţinerea unei sume de 
bani în plus (dobândă) în favoarea 
creditorului. 
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 17. TAXA 
Suma plătită de o persoană fizică sau 

juridică, de regulă pentru serviciile prestate 
acesteia de către un agent economic, 
instituţie sau serviciu de utilitate publică. 
 

(17) Taxă - suma plătită de o persoană 
fizică sau juridică, de regulă pentru serviciile 
prestate acesteia de către un agent economic, 
instituţie sau serviciu de utilitate publică. 

 

 18. TREZORERIE 
Totalitatea operaţiilor băneşti, 

financiare şi bugetare efectuate de către 
autorităţile executive pentru mobilizarea 
mijloacelor băneşti necesare îndeplinirii 
sarcinilor şi funcţiilor acestora. 
 

Domnul deputat D.T.Remeş propune 
eliminarea. 

 

Definiţia se regăseşte în alte 
acte normative. 

 19. VĂRSĂMÂNTUL 
Plata unei sume de bani efectuată de un 

agent economic, instituţie publică sau 
financiară în vederea stingerii unei obligaţii 
legale. 
 

Domnul deputat D.T.Remeş propune 
eliminarea. 

 

Idem. 

 20. VENITURILE BUGETARE 
Resursele băneşti ce se cuvin bugetelor 

locale, bugetelor instituţiilor şi serviciilor 
publice, bugetelor activităţilor finanţate 
integral din venituri extrabugetare, în baza 
unor prevederi legale, formate din impozite, 
taxe şi alte vărsăminte. 
 

(18) Venituri bugetare - resursele 
băneşti ce se cuvin bugetelor locale, 
bugetelor instituţiilor şi serviciilor publice, 
bugetelor activităţilor finanţate integral din 
venituri extrabugetare, în baza unor 
prevederi legale, formate din impozite, taxe 
şi alte vărsăminte. 
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 21. VIRAREA DE CREDITE 
BUGETARE  

Diminuarea creditului bugetar de la o 
subdiviziune a clasificaţiei bugetare care 
prezintă disponibilităţi şi majorarea 
corespunzătoare a unei alte subdiviziuni la 
care mijloacele financiare sunt insuficiente, 
cu respectarea dispoziţiilor legale de 
efectuare a operaţiunilor respective. 
 

(19) Virare de credite bugetare - 
diminuarea creditului bugetar de la o 
subdiviziune a clasificaţiei bugetare care 
prezintă disponibilităţi şi majorarea 
corespunzătoare a unei alte subdiviziuni la 
care mijloacele financiare sunt insuficiente, 
cu respectarea dispoziţiilor legale de 
efectuare a operaţiunilor respective. 

 

  Domnul deputat Ana Gheorghe, grup 
parlamentar PDSR, propune definirea 
Fondului de rulment, astfel: 

(20) Fond de rulment - parte din 
excedentul anual bugetar definitiv al 
bugetului local, ce se constituie la nivelul 
fiecărei unităţi administrativ-teritoriale şi se 
utilizează potrivit prevederilor prezentei 
legi. 
 

 
 
Pentru definirea unor termeni 

specifici acestei legi. 
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  Domnul deputat Ana Gheorghe, grup 
parlamentar PDSR, propune definirea 
noţiunii de „Sume defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat“, astfel: 

(21) Sume defalcate - parte din unele 
venituri ale bugetului de stat ce se alocă 
unităţilor administrativ-teritoriale în vederea 
echilibrării bugetelor proprii ale acestora, 
potrivit prevederilor din prezenta lege şi din 
legea bugetului de stat. 

 
 
 
Idem. 

 următoarele articole se vor renumerota în mod corespunzător: 
2.   

Art.1. - (1) Prezenta lege stabileşte 
normele privind formarea, administrarea, 
întrebuinţarea şi controlul resurselor 
financiare ale unităţilor administrativ-
teritoriale şi ale instituţiilor şi serviciilor 
publice de interes local. 

Se propune reformularea textului: 
Art.1. - (1) Prezenta lege stabileşte 

normele privind formarea, administrarea, 
utilizarea şi controlul resurselor financiare 
ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes 
local. 

 
Îmbunătăţirea redactării 

textului. 

3.   
 
(3) Dimensionarea, fundamentarea şi 

repartizarea cheltuielilor publice locale pe 
destinaţii şi ordonatori de credite se 
efectuează în concordanţă cu atribuţiile ce 
revin autorităţilor administraţiei publice 
locale şi cu priorităţile stabilite de acestea, în 
vederea funcţionării lor şi în interesul 
comunităţii respective. 

Domnul deputat Florian Bercea, grup 
parlamentar PDSR, propune următoarea 
reformulare: 

(3) Fundamentarea, dimensionarea şi 
repartizarea cheltuielilor publice locale pe 
destinaţii şi ordonatori de credite se 
efectuează în concordanţă cu atribuţiile ce 
revin autorităţilor administraţiei publice 
locale şi cu priorităţile stabilite de acestea, în 
vederea funcţionării lor şi în interesul 
comunităţii respective. 

 
 
Pentru respectarea etapelor 

pe parcursul programării 
cheltuielilor bugetare. 
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4.   
 
 
(4) Formarea şi întrebuinţarea 

resurselor financiare publice locale şi contul 
de execuţie a bugetelor locale se controlează 
de Curtea de Conturi, potrivit legii. 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
propune următoarea reformulare:  

(4) Formarea şi utilizarea resurselor 
financiare publice locale şi contul de 
execuţie a bugetelor locale sunt supuse 
controlului  Curţii de Conturi, potrivit legii. 

 
 
 
Îmbunătăţirea redactării 

textului. 

5.   
 
 

Art.2. - Guvernul nu va impune nici un 
fel de răspundere autorităţilor administraţiei 
publice locale în domeniul descentralizării 
unor cheltuieli publice sau noi cheltuieli 
publice fără să le asigure acestora şi 
mijloacele financiare pentru realizarea 
răspunderilor respective. 

Domnul deputat Florin Georgescu, grup 
parlamentar PDSR, propune reformularea 
textului articolului, astfel:  

Art.2. - Trecerea de către Guvern în 
administrarea şi finanţarea autorităţilor 
administraţiei publice locale a unor 
cheltuieli publice ca urmare a 
descentralizării acestora şi a altor cheltuieli 
publice noi se face prin lege, cu asigurarea 
resurselor financiare necesare realizării 
acestora. 

 
 
 
Îmbunătăţirea redactării şi a 

conţinutului textului. 

6.   
 

Art.3. - La baza elaborării, aprobării şi 
execuţiei bugetare stau principiile unicităţii, 
universalităţii, echilibrului, realităţii, 
anualităţii şi publicităţii. 

Domnul deputat Ana Gheorghe, grup 
parlamentar PDSR, propune următoarea 
reformulare: 

Art.3. - La baza elaborării, aprobării şi 
execuţiei bugetare stau principiile unităţii, 
universalităţii, echilibrului, realităţii, 
anualităţii şi publicităţii. 

 
 
Pentru respectarea 

terminologiei. 
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7.   
 

Art.4. - Autorităţile administraţiei 
publice locale au următoarele competenţe şi 
răspunderi în ceea ce priveşte gestionarea 
finanţelor publice locale: 

Se propune eliminarea sintagmei 
„gestionarea“: 

Art.4. - Autorităţile administraţiei 
publice locale au următoarele competenţe şi 
răspunderi în ceea ce priveşte finanţele 
publice locale: 

 
 
Îmbunătăţirea redactării. 

8.   
 

c) urmărirea şi rectificarea bugetelor 
locale pe parcursul anului bugetar, în 
condiţii de echilibru bugetar; 

Domnul deputat Ana Gheorghe, grup 
parlamentar PDSR, propune următoarea 
reformulare: 

c) urmărirea execuţiei bugetelor locale 
şi rectificarea acestora pe parcursul anului 
bugetar, în condiţii de echilibru bugetar; 

 
 
Îmbunătăţirea redactării şi a 

conţinutului textului. 

9.   
 
 

d) stabilirea şi urmărirea modului de 
prestare a serviciilor locale, inclusiv 
opţiunea trecerii sau nu a acestor servicii în 
răspunderea unor agenţi economici 
specializaţi sau servicii publice, urmărindu-
se eficientizarea acestora în beneficiul 
cetăţenilor; 

Comisiile propun completarea textului, 
astfel: 

d) stabilirea şi urmărirea modului de 
prestare a serviciilor publice locale, inclusiv 
opţiunea trecerii sau nu a acestor servicii în 
răspunderea unor agenţi economici 
specializaţi sau servicii publice, urmărindu-
se eficientizarea acestora în beneficiul 
cetăţenilor; 

 
 
 
Pentru precizarea naturii 

serviciilor prestate. 

10. g) administrarea resurselor financiare 
pe parcursul execuţiei bugetare în condiţii de 
echilibru şi eficienţă, fără a solicita resurse 
suplimentare de la Guvern, urmărindu-se ca 
la sfârşitul anului bugetar să nu existe 
împrumuturi cu scadenţe depăşite; 

g) administrarea resurselor financiare 
pe parcursul execuţiei bugetare în condiţii de 
eficienţă; 

Pentru corelare cu 
reformularea de la lit.c). 
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Articol 
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Amendament propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

11.  
 
 

h) stabilirea priorităţilor în aprobarea şi 
efectuarea cheltuielilor publice locale; 

Domnul deputat Florian Bercea, grup 
parlamentar PDSR, propune următoarea 
reformulare: 

h) stabilirea opţiunilor şi priorităţilor în 
aprobarea şi efectuarea cheltuielilor publice 
locale; 

 

12.  
 
 

i) elaborarea, revizuirea şi urmărirea 
planurilor de dezvoltare în perspectivă a 
unităţilor administrativ-teritoriale ca bază a 
gestionării bugetelor locale anuale. 

Domnul deputat Florian Bercea, grup 
parlamentar PDSR, propune următoarea 
reformulare: 

i) elaborarea, aprobarea, modificarea şi 
urmărirea realizării programelor de 
dezvoltare în perspectivă a unităţilor 
administrativ-teritoriale ca bază a gestionării 
bugetelor locale anuale. 

 
 
Pentru detalierea tuturor 

etapelor necesare în realizarea 
programelor de dezvoltare. 

13.  
 
 

j) nou 

Domnul deputat Ana Gheorghe, grup 
parlamentar PDSR, propune introducerea 
unui nou alineat cu următorul conţinut: 

„j) organizează şi urmăreşte efectuarea 
controlului financiar de gestiune asupra 
gestiunilor proprii, gestiunilor instituţiilor şi 
serviciilor din subordinea consiliilor locale, 
consiliilor judeţene şi Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti“.  

 
 
 
Este necesară precizarea din 

acest alineat nou pentru a creşte 
răspunderea autorităţilor 
administraţiei publice locale. 
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Amendament propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

14.  
 
 
 

Art. 5 (4) Ordonatorii principali de 
credite elaborează şi prezintă, odată cu 
proiectul anual al bugetului local, o proiecţie 
sintetică a acestuia pe următorii trei ani, 
precum şi programul de investiţii publice 
detaliat pe obiective şi ani de execuţie. 

Domnul deputat Florian Bercea, grup 
parlamentar PDSR, propune înlocuirea 
sintagmei „proiecţie sintetică“ cu 
„prognoză“:  

Art. 5 (4) Ordonatorii principali de 
credite elaborează şi prezintă, odată cu 
proiectul anual al bugetului local, o 
prognoză a acestuia pe următorii trei ani, 
precum şi programul de investiţii publice 
detaliat pe obiective şi ani de execuţie. 

 
 
 
Pentru o mai corectă 

redactare a textului. 

15.  
 

 
Art.8(3) Din impozitul pe salarii 

încasat la bugetul de stat, o cotă de 35% se 
varsă la bugetul local al unităţii 
administrativ-teritoriale unde îşi are sediul 
plătitorul impozitului pe salarii, lunar, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii 
în care s-a încasat acest impozit. Pentru 
municipiul Bucureşti cota respectivă este de 
50%, în cadrul căreia Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti aprobă, anual, cota 
pentru fiecare sector al municipiului 
Bucureşti şi cota pentru Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti. Periodic, această 
cotă poate fi modificată prin lege. 

Comisiile propun reformularea textului 
astfel:  

 
Art.8(3) Din impozitul pe salarii 

calculat potrivit legii, unitatea plătitoare 
virează, la data plăţii salariului, o cotă de 
50% la bugetul de stat, 40% la bugetul 
unităţilor administrativ teritoriale pe raza 
cărora se desfăşoară activitatea şi 10% la 
bugetul judeţului respectiv. Pentru 
municipiul Bucureşti cota este de 50% şi se 
repartizează de către Consiliul General al 
municipiului Bucureşti pe bugetele fiecărui 
sector, respectiv pe bugetul municipiului 
Bucureşti. Periodic, această cotă poate fi 
modificată prin lege. 

 
 
 
Se apreciază că procentul de 

35% este prea mic pentru actuala 
situaţie a bugetelor locale. Se 
alocă o cotă de 10% pentru 
bugetul judeţului, ceea ce permite 
formarea bugetului judeţului. 
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Amendament propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

16.  
 
 

Art.10. - (1) Pentru asigurarea 
capacităţii financiare a unor unităţi 
administrativ-teritoriale, prin legea bugetară 
se pot stabili sume defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat, precum şi 
criterii de repartizare a acestora pe unităţile 
administrativ-teritoriale. 

Domnul deputat Florian Bercea, grup 
parlamentar PDSR, propune reformularea 
textului:  

Art.10. - Pentru asigurarea echilibrului 
bugetar al unor unităţi administrativ-
teritoriale, prin legea bugetului de stat se pot 
stabili sume defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat, precum şi criterii de 
repartizare a acestora pe unităţile 
administrativ-teritoriale. 

 
 
Pentru respectarea 

terminologiei consacrate. 

17. (2) Criteriile de repartizare a sumelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de 
stat se vor stabili în funcţie de capacitatea 
financiară a unităţilor administrativ-
teritoriale, numărul de locuitori, lungimea 
străzilor şi a drumurilor comunale şi 
judeţene, numărul locuinţelor, lungimea 
reţelelor de canalizare şi apă, numărul 
populaţiei şcolare din învăţământul 
preuniversitar, precum şi de alţi indicatori. 

 

Se elimină. Menţinerea textului nu se 
justifică, întrucât aşa cum se 
precizează la alin.(1) criteriile se 
stabilesc prin legea bugetului de 
stat. 
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18.  
 
(3) Din sumele defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat, aprobate anual, 
o cotă de până la 25% se alocă bugetului 
prorpiu al consiliului judeţean, iar diferenţa 
se repartizează pe unităţi administrativ-
teritoriale de către direcţiile generale ale 
finanţelor publice şi controlului financiar de 
stat, în funcţie de criteriile de repartizare 
aprobate. 

 

Comisiile propun reformularea textului 
astfel: 

(3) Din sumele defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat, aprobate anual, 
o cotă de până la 25% se alocă bugetului 
prorpiu al judeţului, iar diferenţa se 
repartizează pe comune, oraşe şi municipii, 
de către consiliul judeţean, prin hotătâre, 
după consultarea primarilor şi cu asistenţa 
tehnică de specialitate a direcţiei generale a 
finanţelor publice şi controlului financiar de 
stat. 

 

 
 
Se face această propunere 

întrucât consiliile judeţene 
finanţează cea mai mare parte a 
instituţiilor de cultură, integral 
activitatea de protecţie a copilului, 
întreţinerea drumurilor judeţene, 
cheltuielile materiale ale centrelor 
militare, protecţia civilă, investiţii 
în domeniul alimentării cu apă 
potabilă, ebergie termică, gaze 
naturale etc. Deasemenea, 
consiliul judeţean adoptă 
programe de dezvoltare 
economică-socială a judeţului. 
Fiind alese în mod direct de către 
alegătorii din judeţ, ele răspund în 
faţa acestora. Toate acestea 
justifică propunerea ca sumele 
defalcate să fie  repartizate pe 
comune şi oraşe de către consiliile 
judeţene, ceea ce ar asigura şi un 
grad mai mare de obiectivitate. 
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19.  
 

 
(4) În cadrul cotei menţionată la 

alineatul precedent, anual, prin legea 
bugetară se stabileşte limita maximă pe 
fiecare judeţ. 

Domnul deputat D.T.Remeş, grup 
parlamentar PNL, propune următoarea 
reformulare: 

(4) În cadrul cotei menţionată la 
alineatul precedent, anual, prin legea 
bugetului de stat se stabileşte limita maximă 
pe fiecare judeţ. 

 
 
Îmbunătăţirea redactării 

textului şi corelarea cu 
amendamentul adus la art.10(1). 

20. (6) Sumele defalcate din unele venituri 
ale bugetului de stat şi transferurile cu 
destinaţie specială din bugetul de stat se 
aprobă anual prin legea bugetară, pe 
ansamblul fiecărui judeţ şi municipiul 
Bucureşti. 

(6) Sumele defalcate din unele venituri 
ale bugetului de stat şi transferurile cu 
destinaţie specială din bugetul de stat se 
aprobă anual prin legea bugetului de stat, pe 
ansamblul fiecărui judeţ şi municipiul 
Bucureşti. 

Idem. 

21. Art.11. - Din bugetele locale se 
finanţează acţiuni social-culturale, acţiuni de 
interes local în beneficiul colectivităţii, 
cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a 
administraţiei publice locale, cheltuieli cu 
destinaţie specială, prezentate în anexa nr.3 
la prezenta lege, precum şi alte cheltuieli 
prevăzute prin dispoziţii legale. 

Domnul deputat D.T.Remeş, grup 
parlamentar PNL, propune următoarea 
reformulare: 

Art.11. - Din bugetele locale se 
finanţează acţiuni social-culturale, inclusiv 
culte, acţiuni de interes local în beneficiul 
colectivităţii, cheltuieli de întreţinere şi 
funcţionare a administraţiei publice locale, 
cheltuieli cu destinaţie specială, prezentate 
în anexa nr.3 la prezenta lege, precum şi alte 
cheltuieli prevăzute prin dispoziţii legale. 
 
 

 
 
Pentru precizarea că acţiunile 

social-culturale se referă şi la 
culte. 



 20

Nr. 
crt. 

Articol 
(text iniţial) 

Amendament propus (autorul) 
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22.  
 

Art.12. - (1) Consiliile judeţene, 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
şi consiliile locale, după caz, pot aproba 
colaborarea sau asocierea între ele pentru 
realizarea unor lucrări şi servicii de interes 
public local. Colaborarea sau asocierea se 
realizează pe bază de convenţii în care se 
prevăd şi resursele financiare reprezentând 
contribuţia fiecărei autorităţi a administraţiei 
publice locale implicate. Aceste convenţii se 
încheie de către ordonatorii principali de 
credite, în condiţiile mandatelor aprobate de 
către fiecare consiliu local, judeţean şi 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
după caz, implicat în colaborare sau 
asociere. 

Comisiile propun să se completeze 
textul, după cum urmează:  

Art.12. - (1) Consiliile judeţene, 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
şi consiliile locale pot aproba colaborarea 
sau asocierea între ele pentru realizarea unor 
lucrări şi servicii de interes public local. 
Colaborarea sau asocierea se realizează pe 
bază de convenţii sau contracte de asociere 
în care se prevăd şi resursele financiare 
reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a 
administraţiei publice locale implicate. 
Convenţiile sau contractele de asociere se 
încheie de către ordonatorii principali de 
credite, în condiţiile mandatelor aprobate de 
către fiecare consiliu implicat în colaborare 
sau asociere. 

 
 
Se precizează instrumentul 

juridic prin care se realizează 
asocierea. 
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23.  
 
 

Art.16(4) În programul de investiţii se 
nominalizează obiectivele de investiţii în 
continuare, precum şi obiectivele de investiţii 
noi. În programele de investiţii se cuprind într-o 
poziţie globală, sub denumirea de “alte cheltuieli 
de investiţii”: achiziţiile de imobile; dotările 
independente; cheltuielile de proiectare pentru 
elaborarea studiilor de prefezabilitate şi a 
studiilor de fezabilitate aferente obiectivelor de 
investiţii noi; cheltuielile de proiectare şi de 
execuţie privind consolidările şi intervenţiile 
pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor 
produse de acţiuni accidentale şi calamităţi 
naturale (cutremure, inundaţii, alunecări, 
prăbuşiri şi tasări de teren, incendii, accidente 
tehnice), precum şi alte cheltuieli legate de 
realizarea investiţiilor (lucrări de foraj, cartarea 
terenului, fotogrammetrie, determinări 
seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi 
alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit 
legii). Această poziţie globală se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul principal de 
credite, pe bază de note de fundamentare, care 
vor cuprinde elemente referitoare la necesitatea, 
oportunitatea şi alţi indicatori caracteristici unor 
asemenea investiţii şi se aprobă de către 
consiliul local, judeţean şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, odată cu 
bugetul local. 

Domnul deputat D.T.Remeş, grup 
parlamentar PNL, propune eliminarea 
parantezelor din conţinutul textului, astfel:  

Art.16(4) În programul de investiţii se 
nominalizează obiectivele de investiţii în 
continuare, precum şi obiectivele de investiţii 
noi. În programele de investiţii se cuprind într-o 
poziţie globală, sub denumirea de “alte cheltuieli 
de investiţii”: achiziţiile de imobile; dotările 
independente; cheltuielile de proiectare pentru 
elaborarea studiilor de prefezabilitate şi a 
studiilor de fezabilitate aferente obiectivelor de 
investiţii noi; cheltuielile de proiectare şi de 
execuţie privind consolidările şi intervenţiile 
pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor 
produse de acţiuni accidentale şi calamităţi 
naturale: cutremure, inundaţii, alunecări, 
prăbuşiri şi tasări de teren, incendii, accidente 
tehnice; precum şi alte cheltuieli legate de 
realizarea investiţiilor: lucrări de foraj, cartarea 
terenului, fotogrammetrie, determinări 
seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi 
alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit 
legii. Poziţia globală se detaliază prin liste 
separate de către ordonatorul principal de 
credite, pe bază de note de fundamentare, care 
vor cuprinde elemente referitoare la necesitatea, 
oportunitatea şi alţi indicatori caracteristici unor 
asemenea investiţii şi se aprobă de către 
consiliul local, judeţean şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, odată cu 
bugetul local. 

 
 
 
Enumerarea tipurilor de 

calamităţi naturale nu se face cu 
paranteze. Se elimină astfel, 
eventualele interpretări. 
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24.  
 

Art.16(11) Valoarea obiectivelor de 
investiţii noi, după caz a investiţiilor 
destinate prevenirii sau înlăturării efectelor 
produse de acţiuni accidentale şi calamităţi 
naturale, ale căror documentaţii tehnico-
economice au fost aprobate potrivit 
competenţelor prevăzute la acest articol, este 
estimativă până la contractarea execuţiei 
lucrărilor conform prevederilor legale 
privind achiziţiile publice. 

Comisiile propun înlocuirea sintagmei 
„la acest“ cu „în prezentul“:  

Art.16(11) Valoarea obiectivelor de 
investiţii noi, după caz a investiţiilor 
destinate prevenirii sau înlăturării efectelor 
produse de acţiuni accidentale şi calamităţi 
naturale, ale căror documentaţii tehnico-
economice au fost aprobate potrivit 
competenţelor prevăzute în prezentul articol, 
este estimativă până la contractarea execuţiei 
lucrărilor conform prevederilor legale 
privind achiziţiile publice. 

 
 
Îmbunătăţirea redactării 

textului.  

25. Art.17(3) Este interzis a se prevedea la 
cheltuielile materiale sau la alte categorii de 
cheltuieli, cheltuieli de personal cum sunt: 
salarii, diurne, indemnizaţii şi altele 
asemănătoare. 

Domnul deputat D.T.Remeş, grup 
parlamentar PNL, propune eliminarea 
conţinutului alineatului. 

Nu se justifică, având în 
vedere că la art.7 din proiectul 
legii se menţionează modul cum se 
evidenţiază cheltuielile publice 
locale. 

26. CAPITOLUL III 
Elaborarea, aprobarea şi execuţia 

bugetelor locale 
Art.19. - Proiectele bugetelor locale se 

elaborează pe baza proiectelor de bugete 
proprii ale administraţiei, ale instituţiilor şi 
serviciilor publice din subordine. 

 
 
Devine art.19(1). 

 
 
Prin introducerea alin.(2) şi 

(3) la acest articol textul iniţial 
devine textul alin.(1). 
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27. Art.19(2) nou Domnul deputat Murariu T., grup 
parlamentar PNŢCD, propune introducerea 
unui nou alineat, alin.(2), cu următorul 
conţinut: 
„(2) Ordonatorii principali de credite ai 
bugetelor locale vor iniţia acţiuni de 
implementare a finanţării bugetare pe bază 
de programe care vor fi întocmite de către 
instituţiile şi serviciile publice de interes 
local în scopul finanţării unor acţiuni, 
obiective, proiecte“ 

 
 
 
Trecerea la finanţarea 

bugetară pe bază de programe 
asigură utilizarea eficientă a 
resurselor bugetelor locale. 

28. Art.19(3) nou Domnul deputat Murariu T., grup 
parlamentar PNŢCD, propune introducerea 
unui nou alineat, alin.(3), cu următorul 
conţinut: 
 

„(3) Programele analizate de către 
ordonatorii principali de credite vor fi 
propuse a se aproba ca anexe la bugetul local 
“ 

 
 

 
 
Idem. 
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29.  
 

Art.20(2) Ministerul Finanţelor 
examinează propunerile de sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului de stat şi de 
transferuri cu destinaţie specială cuprinse în 
proiectele bugetelor locale şi cu acordul 
primului-ministru, comunică până la data de 
1 iulie, direcţiilor generale ale finanţelor 
publice şi controlului financiar de stat 
limitele sumelor defalcate din unele venituri 
ale bugetului de stat şi a transferurilor cu 
destinaţie specială, precum şi criteriile de 
repartizare a acestora pe unităţile 
administrativ-teritoriale în vederea 
definitivării proiectelor bugetelor locale de 
către ordonatorii principali de credite. 

Comisiile propun completarea textului 
alineatului după cum urmează:  

Art.20(2) Ministerul Finanţelor 
examinează propunerile de sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului de stat şi de 
transferuri cu destinaţie specială cuprinse în 
proiectele bugetelor locale şi cu acordul 
primului-ministru, comunică până la data de 
1 iulie, direcţiilor generale ale finanţelor 
publice şi controlului financiar de stat 
limitele sumelor defalcate din unele venituri 
ale bugetului de stat şi a transferurilor cu 
destinaţie specială, precum şi criteriile de 
repartizare a acestora pe unităţile 
administrativ-teritoriale în vederea 
definitivării proiectelor bugetelor locale de 
către ordonatorii principali de credite. 
Limitele respective se transmit pentru 
informare consiliilor judeţene şi Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti. 

 
 
Pentru asigurarea 

transparenţei informaţiei. 
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30.  
 
 
 

Art.20(4) Proiectele bugetelor locale se 
prezintă spre aprobare consiliilor locale, 
judeţene şi al Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, în termen 
de maximum 30 de zile de la aprobarea legii 
bugetare anuale. Pe parcursul exerciţiului 
bugetar, consiliile locale, judeţene şi 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
după caz, pot aproba rectificarea bugetelor 
locale, în termen de 30 de zile de la 
aprobarea rectificării bugetului de stat, 
precum şi ca urmare a unor propuneri 
fundamentate ale ordonatorilor principali de 
credite. 

Domnul deputat Constantinescu D., 
grup parlamentar PNL şi domnul deputat 
Murariu T., grup parlamentar PNŢCD, 
propun reformularea textului, astfel:  

Art.20(4) Proiectele bugetelor locale se 
prezintă spre aprobare consiliilor locale, 
judeţene şi al Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, în termen 
de maximum 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a Legii bugetului de stat. Pe 
parcursul exerciţiului bugetar, consiliile 
locale, judeţene şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, pot 
aproba rectificarea bugetelor locale, în 
termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare 
a rectificării bugetului de stat, precum şi ca 
urmare a unor propuneri fundamentate ale 
ordonatorilor principali de credite. 
 
 

 
 
 
 
Pentru precizarea exactă a 

momentului aplicării legii. 
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31.  
 
 
 
 
 

Art.22, lit.a) Ministerul Finanţelor, 
pentru sumele defalcate din unele venituri 
ale bugetului de stat şi pentru transferurile 
de la acest buget, pe baza propunerilor 
ordonatorilor principali de credite ai 
bugetelor locale, transmise de direcţiile 
generale ale finanţelor publice şi controlului 
financiar de stat, în termen de 20 de zile de 
la aprobarea legii bugetare; 

Domnul deputat Constantinescu D., 
grup parlamentar PNL şi domnul deputat 
Murariu T., grup parlamentar PNŢCD, 
propun înlocuirea sintagmei „aprobarea legii 
bugetare“ cu „intrarea în vigoare a Legii 
bugetului de stat“: 

Art.22, lit.a) Ministerul Finanţelor, 
pentru sumele defalcate din unele venituri 
ale bugetului de stat şi pentru transferurile 
de la acest buget, pe baza propunerilor 
ordonatorilor principali de credite ai 
bugetelor locale, transmise de direcţiile 
generale ale finanţelor publice şi controlului 
financiar de stat, în termen de 20 de zile de 
la intrarea în vigoare a Legii bugetului de 
stat; 

 
 
 
 
 
Pentru precizarea 

momentului aplicării legii. 

32.  
 
 
 

Art.50. - (1) Datoria publică locală nu 
reprezintă datorii sau răspunderi ale 
Guvernului şi aceasta va fi rambursată 
exclusiv din veniturile prin care s-a garantat 
împrumutul respectiv de către autorităţile 
administraţiei publice locale. 

Domnul deputat Florian Bercea, grup 
parlamentar PDSR şi domnul deputat 
Murariu T., grup parlamentar PNŢCD,  
propun următoarea reformulare:  

Art.50. - (1) Datoria publică locală nu 
reprezintă obligaţii sau răspunderi ale 
Guvernului şi aceasta va fi rambursată 
exclusiv din veniturile prin care s-a garantat 
împrumutul respectiv de către autorităţile 
administraţiei publice locale. 

 
 
 
Pentru îmbunătăţirea 

conţinutului textului şi corelarea 
cu definiţia menţionată la art.1 
nou. 
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crt. 

Articol 
(text iniţial) 

Amendament propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

33.  
 
 
 

Art.51(3) În scopul calculării acestei 
limite, împrumuturile acordate în valută vor 
fi luate în calcul la valoarea cursului pieţei 
valutare comunicat de Banca Naţională a 
României la data efectuării calculului. 

Domnul deputat Florian Bercea, grup 
parlamentar PDSR, propune înlocuirea 
sintagmei „pieţei valutare“ cu „de schimb“, 
textul devenind:  

Art.51(3) În scopul calculării acestei 
limite, împrumuturile acordate în valută vor 
fi luate în calcul la valoarea cursului de 
schimb comunicat de Banca Naţională a 
României la data efectuării calculului. 
 

 
 
 
Pentru respectarea 

terminologiei consacrate. 

34.  
 
 
 

Art.56(2) Execuţia bugetară se încheie 
la data de 31 decembrie a fiecărui an. Orice 
venit neîncasat şi orice cheltuială 
neefectuată până la 31 decembrie se va 
încasa sau se va plăti, după caz, în contul 
bugetului local pe anul următor. 

Domnul deputat Florian Bercea, grup 
parlamentar PDSR, propune înlocuirea 
sintagmei „se va plăti“ cu „se va efectua“, 
textul devenind: 

Art.56(2) Execuţia bugetară se încheie 
la data de 31 decembrie a fiecărui an. Orice 
venit neîncasat şi orice cheltuială 
neefectuată până la 31 decembrie se va 
încasa sau se va efectua, după caz, în contul 
bugetului local pe anul următor. 

 
 
 
Îmbunătăţirea redactării 

textului. 

35.  
 
 

Art.59. - (1) Sumele aprobate prin 
bugetele locale şi bugetele instituţiilor şi 
serviciilor publice sunt credite bugetare în 
cadrul cărora se pot angaja şi efectua 
cheltuieli şi reprezintă limite maxime, care 
nu pot fi depăşite. 

Domnul deputat Florian Bercea, grup 
parlamentar PDSR, propune reformularea 
textului, după cum urmează:  

Art.59. - (1) Prin bugetele locale şi 
bugetele instituţiilor şi serviciilor publice 
sunt aprobate credite bugetare în limita 
cărora se pot angaja şi efectua cheltuieli şi 
reprezintă limite maxime, care nu pot fi 
depăşite. 

 
 
 
Îmbunătăţirea conţinutului 

textului. 
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Amendament propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

36.  
 
 

Art.59(2) Utilizarea creditelor 
bugetare, în alte scopuri decât cele aprobate 
atrage, în condiţiile legii, răspunderea celor 
vinovaţi. 

Domnul deputat Florian Bercea, grup 
parlamentar PDSR, propune reformularea 
textului, după cum urmează:  

Art.59(2) Utilizarea creditelor 
bugetare, pentru alte destinaţii decât cele 
aprobate atrage, în condiţiile legii, 
răspunderea celor vinovaţi. 

 
 
 
Idem. 

37.  
 
 

Art.62. - Dacă bugetele locale nu au 
fost aprobate cu cel puţin 3 zile înainte de 
expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în 
continuare bugetele locale ale anului 
precedent, până la aprobarea noilor bugete, 
dar nu mai târziu de 30 de zile de la 
aprobarea Legii bugetului de stat. 

Domnul deputat Florian Bercea, grup 
parlamentar PDSR şi domnul deputat 
Murariu T., grup parlamentar PNŢCD,  
propun următoarea reformulare:  

Art.62. - Dacă bugetele locale nu au 
fost aprobate cu cel puţin 3 zile înainte de 
expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în 
continuare bugetele locale ale anului 
precedent, până la aprobarea noilor bugete, 
dar nu mai târziu de 30 de zile de la intrarea 
în vigoare a Legii bugetului de stat. 

 
 
 
Pentru precizarea exactă a 

momentului aplicării legii. 

38. Art.66. - (1) Prezenta lege intră în 
vigoare la data de 1 ianuarie 1998. 

Se modifică anul intrării în vigoare: 
Art.66. - (1) Prezenta lege intră în 

vigoare la data de 1 ianuarie 1999. 

Pentru respectarea 
prevederilor Constituţiei. 
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Amendament propus (autorul) 
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39. Anexa nr.2 
L I S T A 

impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale 
bugetelor locale 

 
CAPITOLUL I 

Veniturile proprii care se prevăd în 
bugetele proprii ale judeţelor 

 
B. VENITURI DIN CAPITAL 
6. Venituri din valorificarea unor 

bunuri 
6.1. Venituri din valorificarea unor 

bunuri ale instituţiilor publice (de 
subordonare judeţeană) 

Devine Anexa nr.1. 
Domnul deputat Constantinescu D., 

grup parlamentar PNL, propune eliminarea 
sintagmei din paranteză „de subordonare 
judeţeană“. 

 
Nu se justifică prevederea din 

paranteză, deoarece titlul 
capitolului indică bugetul la care 
se face referire. 

40. Anexa nr.3 
L I S T A  

cheltuielilor care se prevăd în bugetele 
locale 

 
CAPITOLUL I 
1. Autorităţi executive 
2. Cultură 
2.6. Alte instituţii şi acţiuni privind 

cultura 
 
 
4. Servicii şi dezvoltare publică şi 

locuinţe 

- Devine Anexa nr.2. 
Domnul deputat D.T.Remeş, grup 

parlamentar PNL, propune completarea 
titlului pct.2 „Cultură şi religie“ şi în mod 
corespunzător se introduce un nou subpunct, 
2.6 „Culte religioase“, iar pct.2.6 iniţial 
devine 2.7.  

 
 
 
Se elimină conjuncţia „şi“: 
„ 4. Servicii, dezvoltare publică şi 

locuinţe“ 

 
Pentru corelare cu 

amendamentul de la nr.crt.20 din 
prezenta anexă. 

 
 
 
 
 
 
Pentru evitarea repetării. 
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41. Anexa nr.3 
L I S T A 

cheltuielilor care se prevăd în bugetele 
locale 

 
CAPITOLUL II 
1. Autorităţi executive 
2. Învăţământ *) 
3. nou 

 
 
 
 

Domnul deputat Florian Bercea, grup 
parlamentar PDSR şi domnul deputat 
D.T.Remeş, grup parlamentar PNL, propun 
să se introducă un nou subcapitol 3: 

 
 
 
 
„3. Sănătate 
3.1. Creşe 
3.2. Alte instituţii şi acţiuni sanitare“ 
Punctele care urmează în anexă se 

renumerotează corespunzător. 

 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu prevederile Legii 

nr.145/1997 privind asigurările 
sociale pentru sănătate. 

42. Anexa nr.3 
L I S T A  

cheltuielilor care se prevăd în bugetele 
locale 

CAPITOLUL II 
3. Cultură 
 
 
 
 
3.6. iniţial 

 
 
 
 
- Devine 4 şi se completează titlu: 
Domnul deputat D.T.Remeş, grup 

parlamentar PNL, propune următorul titlu: 
„4. Cultură şi religie, cu subcapitolul: 
4.6. nou: „Culte religioase“  
Devine 4.7. 

Idem nr.crt.39. 
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In cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate: 
 

Nr. 
crt. 

Articol 
(text iniţial) 

Amendament propus (autorul) 
Text adoptat de copmisie 

Motivare 

1.   
Art.1(4) Formarea şi 

întrebuinţarea resurselor financiare 
publice locale şi contul de execuţie a 
bugetelor locale se controlează de 
Curtea de Conturi, potrivit legii. 

Domnul deputat Bara Liviu propune: 
Art.1(4) Formarea, administrarea şi 

întrebuinţarea resurselor financiare ale 
unităţilor administrativ-teritoriale, ale 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes 
local sunt supuse controlului Curţii de 
Conturi, potrivit legii. 

 
Textul a fost reformulat şi se regăseşte 

în amendamentul de la nr.crt.4 din Anexa 
nr.1 la prezentul raport. 

2.   
 
 

Art.2. - Guvernul nu va impune 
nici un fel de răspundere 
autorităţilor administraţiei publice 
locale în domeniul descentralizării 
unor cheltuieli publice sau noi 
cheltuieli publice fără să le asigure 
acestora şi mijloacele financiare 
pentru realizarea răspunderilor 
respective. 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
propune următoarea reformulare: 

Art.2. - Răspunderea autorităţilor 
administraţiei publice locale în domeniul 
descentralizării unor cheltuieli publice sau 
instituirea de cheltuieli noi se pot stabili 
numai prin lege şi cu asigurarea mijloacelor 
financiare necesare realizării răspunderilor 
respective. 

 
 
 
Textul a fost reformulat şi se regăseşte 

în amendamentul de la nr.crt.5 din Anexa 
nr.1 la prezentul raport. 
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Nr. 
crt. 

Articol 
(text iniţial) 

Amendament propus (autorul) 
Text adoptat de copmisie 

Motivare 

3.   
Art.2. - Guvernul nu va impune 

nici un fel de răspundere 
autorităţilor administraţiei publice 
locale în domeniul descentralizării 
unor cheltuieli publice sau noi 
cheltuieli publice fără să le asigure 
acestora şi mijloacele financiare 
pentru realizarea răspunderilor 
respective. 

Domnul deputat Bara Liviu propune: 
Art.2. - Atribuirea de noi competenţe 

autorităţilor administraţiei publice locale se 
poate face numai cu asigurarea mijloacelor 
financiare necesare realizării acestora. 

 
Idem nr.crt.2 din prezenta anexă. 
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crt. 

Articol 
(text iniţial) 

Amendament propus (autorul) 
Text adoptat de copmisie 

Motivare 

4.   
 
 

Art.4. - Autorităţile administraţiei 
publice locale au următoarele 
competenţe şi răspunderi în ceea ce 
priveşte gestionarea finanţelor 
publice locale: 
 

b) stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale, în condiţiile legii; 
 

g) administrarea resurselor 
financiare pe parcursul execuţiei 
bugetare în condiţii de echilibru şi 
eficienţă, fără a solicita resurse 
suplimentare de la Guvern, 
urmărindu-se ca la sfârşitul anului 
bugetar să nu existe împrumuturi cu 
scadenţe depăşite; 

 
 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
propune următoarea reformulare: 

Art.4. - Autorităţile administraţiei publice 
locale au următoarele competenţe şi 
răspunderi în gestionarea finanţelor publice 
locale: 

 
 

b) stabilirea impozitelor şi taxelor locale; 
 

 
Se propune eliminarea. 
 
 

 
 
 
Textul iniţial este clar exprimat. 
 
 
 
 
Nu se justifică, întrucât textul iniţial 

corespunde cu prevederile Constituţiei. 
 
Textul a fost reformulat şi se regăseşte 

în amendamentul de la nr.crt.10 din 
Anexa nr.1 la prezentul raport. 

 
 



 34

Nr. 
crt. 

Articol 
(text iniţial) 

Amendament propus (autorul) 
Text adoptat de copmisie 

Motivare 

5.   
 

Art.5. - (1) Prin bugete locale se 
înţeleg bugetele de venituri şi 
cheltuieli ale unităţilor 
administrativ-teritoriale. 

Domnii deputaţi Trifu Romeo şi Radu 
Liviu Bara propun completarea textului, 
astfel: 

Art.5. - (1) Prin bugete locale se înţeleg 
bugetele comunelor, oraşelor, municipiilor, 
ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale 
ale municipiilor şi ale judeţelor. 

 
 
Nu se justifică, întrucât detalierea 

unităţilor administrativ-teritoriale este 
reglementată prin Legea nr.69/ 1991 
privind administraţia publică locală, 
republicată. 

6.   
 
 

Art.5(4) Ordonatorii principali de 
credite elaborează şi prezintă, odată 
cu proiectul anual al bugetului local, 
o proiecţie sintetică a acestuia pe 
următorii trei ani, precum şi 
programul de investiţii publice 
detaliat pe obiective şi ani de 
execuţie. 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
propune următoarea reformulare:  

Art.5(4) Ordonatorii principali de credite 
elaborează şi prezintă, odată cu proiectul 
anual al bugetului local, o estimare sintetică a 
acestuia pe anul următor, precum şi 
programul de investiţii publice detaliat pe 
obiective şi ani de execuţie. 

 
 
 
Nu se justifică, deoarece textul iniţial 

corespunde necesităţilor de fundamentare 
ale bugetelor locale care sa corespundă 
strategiei fiecărei autorităţi publice 
locale, pe o perioadă de cel puţin trei ani. 
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Articol 
(text iniţial) 

Amendament propus (autorul) 
Text adoptat de copmisie 

Motivare 

7.   
 
 

Art.8(3) Din impozitul pe salarii 
încasat la bugetul de stat, o cotă de 
35% se varsă la bugetul local al 
unităţii administrativ-teritoriale unde 
îşi are sediul plătitorul impozitului 
pe salarii, lunar, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la finele lunii în care s-
a încasat acest impozit. Pentru 
municipiul Bucureşti cota respectivă 
este de 50%, în cadrul căreia 
Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti aprobă, anual, cota pentru 
fiecare sector al municipiului 
Bucureşti şi cota pentru Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti. 
Periodic, această cotă poate fi 
modificată prin lege. 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
propune următoarea reformulare:  

Art.8(3) Din impozitul pe salarii calculat 
potrivit legii, unitatea plătitoare virează, la 
data plaţii salariului, o cotă de 50% la 
bugetul de stat, 40% la bugetul unităţilor 
administrativ-teritoriale pe raza cărora se 
desfăşoară activitatea şi 10% la bugetul 
judeţului respectiv. Pentru municipiul 
Bucureşti cota este de 50% şi se repartizează 
de către Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti pe bugetele fiecărui sector, 
respectiv pe bugetul municipiului Bucureşti. 
Periodic, această cotă poate fi modificată prin 
lege. 

 
 
 
Cotele propuse prin textul iniţial au 

fost stabilite în baza unor calcule pe 
categorii de unităţi administrativ-
teritoriale în concordanţă cu veniturile şi 
cheltuielile acestora. 
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8.   
 
 

Art.8(3) Din impozitul pe salarii 
încasat la bugetul de stat, o cotă de 
35% se varsă la bugetul local al 
unităţii administrativ-teritoriale unde 
îşi are sediul plătitorul impozitului 
pe salarii, lunar, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la finele lunii în care s-
a încasat acest impozit. Pentru 
municipiul Bucureşti cota respectivă 
este de 50%, în cadrul căreia 
Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti aprobă, anual, cota pentru 
fiecare sector al municipiului 
Bucureşti şi cota pentru Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti. 
Periodic, această cotă poate fi 
modificată prin lege. 

Domnii deputaţi Trifu Romeo şi Oltean 
Ioan propun reformularea:  

Art.8(3) Din impozitul pe salarii, calculat 
potrivit legii, unitatea plătitoare virează, la 
data plăţii salariului, o cotă de 50% la 
bugetul de stat, 30% la bugetul comunei, 
oraşului sau municipiului pe raza căreia se 
desfăşoară activitatea şi 20% la bugetul 
judeţului, din care, 10% se folosesc numai 
pentru echilibrarea de către consiliul 
judeţean, prin hotărâre, a bugetelor 
comunelor, oraşelor sau municipiilor din 
judeţ care realizează venituri mici. Pentru 
municipiul Bucureşti, cota este de 50% şi se 
repartizează de către Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti pe bugetele fiecărui 
sector, respectiv pe bugetul municipiului 
Bucureşti. Periodic, această cotă poate fi 
modificată prin lege. 

 
 
Idem nr.crt.7 din prezenta anexă. 
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Motivare 

9.   
 
 

Art.8(3) Din impozitul pe salarii 
încasat la bugetul de stat, o cotă de 
35% se varsă la bugetul local al 
unităţii administrativ-teritoriale unde 
îşi are sediul plătitorul impozitului 
pe salarii, lunar, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la finele lunii în care s-
a încasat acest impozit. Pentru 
municipiul Bucureşti cota respectivă 
este de 50%, în cadrul căreia 
Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti aprobă, anual, cota pentru 
fiecare sector al municipiului 
Bucureşti şi cota pentru Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti. 
Periodic, această cotă poate fi 
modificată prin lege. 
 
 

Domnii deputaţi Didi Spiridon, Adrian 
Tudor Moroianu-Geamăn şi Liviu Negoiţă 
(PNLCD), propun să se modifice textul: 

(3) Din impozitul pe salarii încasat la 
bugetul de stat, o cotă de 40% se varsă la 
bugetul local al unităţii administrativ-
teritoriale unde  îşi au domiciliul stabil 
salariaţii, lunar, în termen de 10 zile 
lucrătoare la finele lunii în care s-a încasat 
acest impozit. Pentru municipiul Bucureşti 
cota respectivă este de 50%, în cadrul  căreia 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
aprobă, anual, cota pentru fiecare sector al 
municipiului Bucureşti şi cota pentru 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 
Periodic, această cotă poate fi modificată prin 
lege. 

 
 
 
Idem nr.crt.7 din prezenta anexă. 
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Amendament propus (autorul) 
Text adoptat de copmisie 

Motivare 

10.  
 

Art.8(3) Din impozitul pe salarii 
încasat la bugetul de stat, o cotă de 
35% se varsă la bugetul local al 
unităţii administrativ-teritoriale unde 
îşi are sediul plătitorul impozitului 
pe salarii, lunar, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la finele lunii în care s-
a încasat acest impozit. Pentru 
municipiul Bucureşti cota respectivă 
este de 50%, în cadrul căreia 
Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti aprobă, anual, cota pentru 
fiecare sector al municipiului 
Bucureşti şi cota pentru Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti. 
Periodic, această cotă poate fi 
modificată prin lege. 

Domnul deputat Ana Gheorghe (PDSR), 
propune înlocuirea textului iniţial astfel: 

(3) Din unele venituri ale bugetului de stat, 
pentru bugetele locale se stabilesc 
următoarele cote: 

a) Pentru bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale: 

 -25% din impozitul pe salarii 
 -15% din impozitul pe profit 
 -10% din TVA 
b)Pentru bugetul propriu al judeţului 
 -10% din impozitul pe salarii 
 -5% din impozitul pe profit 
 -5% din TVA 
Cotele se varsă la bugetul local al unităţii 

administrativ-teritoriale unde îşi are sediul 
plătitorul impozitului, lunar, în termen de 5 
zile lucrătoare de la finele lunii în care s-au 
încasat aceste impozite. 

 
 
Idem nr.crt.7 din prezenta anexă. 

11.  
 
 

Art.8(4) Prin lege se vor stabili, 
începând cu anul 1999, cote 
adiţionale la unele venituri ale 
bugetului de stat şi bugetelor locale, 
care să constituie venituri ale 
bugetelor locale. 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
propune următoarea reformulare: 

Art.8(4) Prin lege se vor stabili cote 
adiţionale la unele venituri ale bugetului de 
stat şi bugetelor locale, care să constituie 
venituri ale bugetelor locale. 

 
 
 
Textul iniţial menţionează anul de când 

se stabilesc noi surse de venituri pentru 
claritate în aplicare. 
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Nr. 
crt. 

Articol 
(text iniţial) 

Amendament propus (autorul) 
Text adoptat de copmisie 

Motivare 

12.  
 

Art.9(6) nou 

Grupul parlamentar PNL-CD propune 
introducerea unui alineat nou (6), având 
următorul cuprins: 
„(6) Sumele reprezentând o cotă de 50% din 
taxele legale pentru eliberarea certificatelor 
de urbanism şi autorizaţiilor de construcţie 
pentru agenţii economici care intenţionează 
să construiască pe raza comunelor constituie 
venituri la bugetele locale ale respectivelor 
unităţi administrativ-teritoriale şi se varsă la 
acestea“. 

 
 
Nu se justifică introducerea unui nou 

alineat, deoarece este reglementat de 
Legea nr.27/1994 privind impozitele şi 
taxele locale, cu modificările ulterioare. 

13. Art.9(nou) Domnii deputaţi Didi Spiridon, Adrian 
Tudor Moroianu-Geamăn şi Liviu Negoiţă 
(PNLCD), să adauge un nou alineat: 
 

“Sumele reprezentând o cotă de 50% din 
taxele legale pentru eliberarea certificatelor 
de urbanism şi autorizaţiilor de construcţie 
pentru agenţii economici care intenţionează 
să construiască pe raza comunelor constituie 
venituri ale bugetelor locale ale respectivelor 
unităţi administrativ-teritoriale şi se varsă la 
acestea. 

 
 
 
 
Idem nr.crt.12 din prezenta anexă. 
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crt. 

Articol 
(text iniţial) 

Amendament propus (autorul) 
Text adoptat de copmisie 

Motivare 

14.  
 
 

Art.10(3) Din sumele defalcate 
din unele venituri ale bugetului de 
stat, aprobate anual, o cotă de până 
la 25% se alocă bugetului propriu al 
consiliului judeţean, iar diferenţa se 
repartizează pe unităţi administrativ-
teritoriale de către direcţiile generale 
ale finanţelor publice şi controlului 
financiar de stat, în funcţie de 
criteriile de repartizare aprobate. 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
propune următoarea reformulare: 

Art.10(3) Din sumele defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat, aprobate anual, 
o cotă de până la 25% se alocă bugetului 
propriu al judeţului, iar diferenţa se 
repartizează pe comune, oraşe şi municipii, 
de către consiliului judeţean, prin hotărâre, 
după consultarea primarilor şi cu asistenţa 
tehnică de specialitate a direcţiei generale a 
finanţelor publice şi controlului financiar de 
stat. 

 
 
 
Nu se justifică, întrucât repartizarea 

sumelor defalcate se face pe baza 
criteriilor aprobate prin legea bugetului 
de stat, iar sumele defalcate pentru 
bugetul propriu al consiliului judeţean se 
aprobă anual prin anexă la legea 
bugetului de stat. 

15.  
Art.10(3) Din sumele defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat, 
aprobate anual, o cotă de până la 
25% se alocă bugetului propriu al 
consiliului judeţean, iar diferenţa se 
repartizează pe unităţi administrativ-
teritoriale de către direcţiile generale 
ale finanţelor publice şi controlului 
financiar de stat, în funcţie de 
criteriile de repartizare aprobate. 

Grupul parlamentar PNL-CD: 
Art.10(3) Din sumele defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat, aprobate anual, 
o cotă de minimum 25% se alocă bugetului 
propriu al consiliului judeţean, iar diferenţa 
se repartizează pe unităţi administrativ-
teritoriale de către consiliile judeţene 
împreună cu direcţiile generale ale finanţelor 
publice şi controlului financiar de stat, în 
funcţie de criteriile de repartizare aprobate 
după consultarea prealabilă a primarilor. 

 
Idem nr.crt.14 din prezenta anexă. 
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Amendament propus (autorul) 
Text adoptat de copmisie 

Motivare 

16.  
 
 

Art.10(3) Din sumele defalcate 
din unele venituri ale bugetului de 
stat, aprobate anual, o cotă de până 
la 25% se alocă bugetului propriu al 
consiliului judeţean, iar diferenţa se 
repartizează pe unităţi administrativ-
teritoriale de către direcţiile generale 
ale finanţelor publice şi controlului 
financiar de stat, în funcţie de 
criteriile de repartizare aprobate. 

Domnii deputaţi Didi Spiridon, Adrian 
Tudor Moroianu-Geamăn şi Liviu Negoiţă 
(PNL-CD), propun să se modifice şi să se 
completeze textul: 

(3) Din sumele defalcate din unele venituri 
ale bugetului de stat, aprobate anual, o cotă 
de minimum 25% se alocă bugetului propriu 
al consiliului judeţean, iar diferenţa se 
repartizează pe unităţi administrativ-
teritoriale de către consiliile judeţene 
împreună cu direcţiile generale ale finanţelor 
publice şi controlului financiar de stat, în 
funcţie de criteriile de repartizare aprobate 
după consultarea prealabilă a primarilor.  

 
 
 
Idem nr.crt.14 din prezenta anexă. 

17. Art.10(3) Domnul deputat Ana Gheorghe (PDSR), 
propune reformularea textului, după cum 
urmează: 

(3) Din sumele defalcate din unele venituri 
ale bugetului de stat, aprobate anual, o cotă 
de până la 35% se alocă bugetului propriu al 
consiliului judeţean, iar diferenţa se 
repartizează pe unităţi administrativ-
teritoriale de către consiliile judeţene 
împreună cu direcţiile generale ale finanţelor 
publice şi controlului financiar de stat, după 
consultarea primarilor şi a consiliilor locale. 

 
 
Idem nr.crt.14 din prezenta anexă. 
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Articol 
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Amendament propus (autorul) 
Text adoptat de copmisie 

Motivare 

18. Art.10(4) În cadrul cotei 
menţionată la alineatul precedent, 
anual, prin legea bugetară se 
stabileşte limita maximă pe fiecare 
judeţ. 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
propune eliminarea. 

Este necesară stabilirea unei limite a 
sumelor defalcate la nivelul consiliului 
judeţean pentru a se evita centralizarea 
unor cheltuieli la acest nivel. 

19.  
Art.10(4) În cadrul cotei 

menţionată la alineatul precedent, 
anual, prin legea bugetară se 
stabileşte limita maximă pe fiecare 
judeţ. 

Domnul deputat Trifu Romeo propune: 
Art.10(4) Limita maximă pe fiecare judeţ a 

cotei menţionate la alineatul precedent se 
stabileşte prin legea bugetară. 

 
Redactarea textului iniţial este mai 

clară. 

20.  
 
 

Art.10(4) În cadrul cotei 
menţionată la alineatul precedent, 
anual, prin legea bugetară se 
stabileşte limita maximă pe fiecare 
judeţ. 

Domnii deputaţi Didi Spiridon, Adrian 
Tudor Moroianu-Geamăn şi Liviu Negoiţă 
(PNLCD), propun să se modifice textul: 

(4) Limita maximă pe fiecare judeţ a cotei 
menţionate la alineatul precedent se stabileşte 
anual, prin legea bugetară. 

Idem nr.crt.19 din prezenta anexă. 



 43

Nr. 
crt. 

Articol 
(text iniţial) 

Amendament propus (autorul) 
Text adoptat de copmisie 

Motivare 

21.  
 

Art.10(5) Transferurile de la 
bugetul de stat la bugetele locale se 
vor acorda pentru investiţii finanţate 
din împrumuturi externe la a căror 
realizare contribuie şi Guvernul. 

 

Domnul deputat Ana Gheorghe (PDSR), 
propune completarea textului: 

(5) Transferurile de la bugetul de stat la 
bugetele locale se vor acorda pentru investiţii 
de natură: alimentări cu apă, canalizări, 
reţele, centrale şi puncte termice, reţele de 
gaze naturale; drumuri şi poduri locale; dotări 
cu mijloace de transport în comun de călători; 
precum şi pentru investiţii finanţate din 
împrumuturi externe la a căror realizare 
contribuie şi Guvernul. 

 
 
Nu se justifică având în vedere 

creşterea bazei de venituri conform 
prevederilor din art.8(3) şi art.10(3). 

22.  
Art.11. - Din bugetele locale se 

finanţează acţiuni social-culturale, 
acţiuni de interes local în beneficiul 
colectivităţii, cheltuieli de întreţinere 
şi funcţionare a administraţiei 
publice locale, cheltuieli cu 
destinaţie specială, prezentate în 
anexa nr.3 la prezenta lege, precum 
şi alte cheltuieli prevăzute prin 
dispoziţii legale. 

Domnul deputat Trifu Romeo propune: 
Art.11. - Din bugetele locale se finanţează 

acţiuni social-culturale, acţiuni de interes 
local în beneficiul colectivităţii, cheltuieli de 
întreţinere şi funcţionare a administraţiei 
publice locale, cheltuieli sportive, de tineret 
şi de agrement, cheltuieli cu destinaţie 
specială, prezentate în anexa nr.3 la prezenta 
lege, precum şi alte cheltuieli prevăzute prin 
dispoziţii legale. 

 
Cuprinderea unor astfel de cheltuieli 

presupune existenţa unor legi speciale 
care să reglementeze finanţarea acestor 
activităţi. 
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Motivare 

23.  
 

Art.11- Din bugetele locale se 
finanţează acţiuni social-culturale, 
acţiuni de interes local în beneficiul 
colectivităţii, cheltuieli de întreţinere 
şi funcţionare a administraţiei 
publice locale, cheltuieli cu 
destinaţie specială, prezentate în 
anexa nr.3 la prezenta lege, precum 
şi alte cheltuieli prevăzute prin 
dispoziţii legale. 

Domnul senator Ştefan Iosif Drăgulescu 
propune completarea textului, după cum 
urmează: 

Art.11- Din bugetele locale se finanţează 
acţiuni social-culturale, de sănătate, acţiuni 
de interes local în beneficiul colectivităţii, 
cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a 
administraţiei publice locale, cheltuieli cu 
destinaţie specială, prezentate în anexa nr.3 la 
prezenta lege, precum şi alte cheltuieli 
prevăzute prin dispoziţii legale. 

 
 
În condiţiile prevederilor Legii 

nr.145/1997 privind asigurările sociale de 
sănătate acţiunile care vor fi finanţate de 
la bugetele locale sunt cuprinse în 
sintagma cheltuieli social-culturale. 

24.  
 
 

Art.12(2) Consiliile locale, 
judeţene şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, 
pot participa, cu capital social sau cu 
bunuri la societăţi comerciale pentru 
realizarea de lucrări şi servicii de 
interes public local şi judeţean, după 
caz. 

Domnii deputaţi Didi Spiridon, Adrian 
Tudor Moroianu-Geamăn şi Liviu Negoiţă 
(PNLCD), propun să se completeze  textul: 

(2) Consiliile locale, judeţene şi Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, după caz, 
pot participa, cu obligativitatea asigurării 
unei concurenţe loiale, cu capital social sau 
cu bunuri la societăţi comerciale pentru 
realizarea de lucrări şi servicii de interes 
public local şi judeţean, după caz. 

 
 
 
Precizarea nu este necesară, întrucât 

această acţiune se realizează numai în 
condiţiile legii. 
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25.  
Art.13. - (1) Consiliile locale, 

judeţene şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, 
vor crea, organiza şi urmări 
asigurarea serviciilor publice de 
interes local, pe baza unor studii 
tehnico-economice, fie prin 
gestionarea directă a acestora, fie 
prin delegarea gestiunii lor către 
persoane fizice sau juridice prin 
încheierea de contracte 
corespunzătoare. 

Grupul parlamentar PNL-CD propune: 
Art.13. - (1) Consiliile locale, judeţene şi 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
după caz, vor crea, organiza şi urmări 
asigurarea serviciilor publice de interes local, 
pe baza unor studii tehnico-economice, fie 
prin gestionarea directă a acestora, fie prin 
delegarea gestiunii lor către persoane fizice 
sau juridice, pe bază de concurs şi negociere 
sau de licitaţie, după caz, prin încheierea de 
contracte corespunzătoare. 

 
Idem nr.crt.24 din prezenta anexă. 
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26.  
 
 
 

Art.13. - (1) Consiliile locale, 
judeţene şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, 
vor crea, organiza şi urmări 
asigurarea serviciilor publice de 
interes local, pe baza unor studii 
tehnico-economice, fie prin 
gestionarea directă a acestora, fie 
prin delegarea gestiunii lor către 
persoane fizice sau juridice prin 
încheierea de contracte 
corespunzătoare. 

 

Domnii deputaţi Didi Spiridon, Adrian 
Tudor Moroianu-Geamăn şi Liviu Negoiţă 
(PNLCD), propun să se completeze  textul: 
 

Art.13. - (1) Consiliile locale, judeţene şi 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
după caz, vor crea, organiza şi urmări 
asigurarea serviciilor publice de interes local, 
pe baza unor studii tehnico-economice, fie 
prin gestionarea directă a acestora, fie prin 
delegarea gestiunii lor către persoane fizice 
sau juridice pe bază de concurs şi negociere 
sau de licitaţie, după caz, prin încheierea de 
contracte corespunzătoare. 

 
 
 
 
Idem nr.crt.24 din prezenta anexă. 



 47

Nr. 
crt. 

Articol 
(text iniţial) 

Amendament propus (autorul) 
Text adoptat de copmisie 

Motivare 

27.  
 
 

Art.14. - (1) În bugetele locale se 
înscrie fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia consiliului local, judeţean 
şi al Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, în 
cotă de până la 5% din totalul 
cheltuielilor. Acesta se poate utiliza 
pe bază de hotărâri ale consiliilor 
respective pentru finanţarea 
acţiunilor sau sarcinilor intervenite 
în cursul anului, precum şi pentru 
înlăturarea efectelor unor calamităţi 
naturale. 

Domnii deputaţi Didi Spiridon, Adrian 
Tudor Moroianu-Geamăn şi Liviu Negoiţă 
(PNLCD), propun să se  modifice textul: 

Art.14. - (1) În bugetele locale se înscrie 
fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
consiliului local, judeţean şi al Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, după caz, 
în cotă de 2 până la 5% din totalul 
cheltuielilor. Acesta se poate utiliza pe bază 
de hotărâri ale consiliilor respective pentru 
finanţarea acţiunilor sau sarcinilor intervenite 
în cursul anului, precum şi pentru înlăturarea 
efectelor unor calamităţi naturale. 

 
 
 
Nu este necesară stabilirea unei limite 

minime, autorităţile publice locale au 
competenţa de a stabili această cotă. 
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28.  
 

Art.14. - (1) În bugetele locale se 
înscrie fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia consiliului local, judeţean 
şi al Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, în 
cotă de până la 5% din totalul 
cheltuielilor. Acesta se poate utiliza 
pe bază de hotărâri ale consiliilor 
respective pentru finanţarea 
acţiunilor sau sarcinilor intervenite 
în cursul anului, precum şi pentru 
înlăturarea efectelor unor calamităţi 
naturale. 
 
 

Grupul parlamentar PNL-CD propune 
reformularea, astfel: 

Art.14. - (1) În bugetele locale se înscrie 
fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
consiliului local, judeţean şi al Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, după caz, 
în cotă de 2 până la 5% din totalul 
cheltuielilor. Acesta se poate utiliza pe bază 
de hotărâri ale consiliilor respective pentru 
finanţarea acţiunilor sau sarcinilor intervenite 
în cursul anului, precum şi pentru înlăturarea 
efectelor unor calamităţi naturale. 

 
 
Idem nr.crt.27 din prezenta anexă. 
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29.  
 
 
Art.16. - (1) Cheltuielile pentru 

investiţiile judeţelor, municipiilor, 
oraşelor şi comunelor, după caz şi 
ale instituţiilor şi serviciilor publice 
de subordonare judeţeană şi locală, 
ce se finanţează, potrivit legii, din 
bugetele locale şi din împrumuturi, 
se înscriu în programul de investiţii 
al fiecărei unităţi administrativ-
teritoriale, care se aprobă ca anexă la 
bugetul local de către consiliul local, 
judeţean şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz. 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
propune următoarea reformulare:  

Art.16. - (1) Cheltuielile pentru investiţiile 
judeţelor, municipiilor, oraşelor şi 
comunelor, precum şi cele ale instituţiilor şi 
serviciilor publice de subordonare judeţeană 
sau locală, ce se finanţează, potrivit legii, din 
bugetele locale şi/sau din împrumuturi, se 
înscriu în programul de investiţii al fiecărei 
unităţi administrativ-teritoriale, care se 
aprobă ca anexă la bugetul local de către 
consiliul local, judeţean sau Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, după caz. 

 
 
 
Textul iniţial este mai cuprinzător. 



 50

Nr. 
crt. 

Articol 
(text iniţial) 

Amendament propus (autorul) 
Text adoptat de copmisie 

Motivare 

30.  
 
 
Art.16(4) În programul de investiţii se 

nominalizează obiectivele de investiţii în 
continuare, precum şi obiectivele de investiţii 
noi. În programele de investiţii se cuprind într-
o poziţie globală, sub denumirea de “alte 
cheltuieli de investiţii”: achiziţiile de imobile; 
dotările independente; cheltuielile de 
proiectare pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate şi a studiilor de fezabilitate 
aferente obiectivelor de investiţii noi; 
cheltuielile de proiectare şi de execuţie privind 
consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea 
sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni 
accidentale şi calamităţi naturale (cutremure, 
inundaţii, alunecări, prăbuşiri şi tasări de teren, 
incendii, accidente tehnice), precum şi alte 
cheltuieli legate de realizarea investiţiilor 
(lucrări de foraj, cartarea terenului, 
fotogrammetrie, determinări seismologice, 
consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor, potrivit legii). Această 
poziţie globală se detaliază prin liste separate 
de către ordonatorul principal de credite, pe 
bază de note de fundamentare, care vor 
cuprinde elemente referitoare la necesitatea, 
oportunitatea şi alţi indicatori caracteristici 
unor asemenea investiţii şi se aprobă de către 
consiliul local, judeţean şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, odată cu 
bugetul local. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic propune următoarea 
reformulare:  

Art.16(4) În programul de investiţii se nominalizează, 
cu prioritate, obiectivele de investiţii în continuare, 
precum şi obiectivele de investiţii noi. În programele de 
investiţii se cuprind într-o poziţie globală, sub denumirea 
de “alte cheltuieli de investiţii”: achiziţiile de imobile; 
dotările independente; cheltuielile de proiectare pentru 
elaborarea studiilor de prefezabilitate şi a studiilor de 
fezabilitate aferente obiectivelor de investiţii noi; 
cheltuielile de proiectare şi de execuţie privind 
consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau 
înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi 
calamităţi naturale (cutremure, inundaţii, alunecări, 
prăbuşiri şi tasări de teren, incendii, accidente tehnice), 
precum şi alte cheltuieli legate de realizarea investiţiilor 
(lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, 
determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi 
alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii). Poziţia 
globală se detaliază prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite, pe bază de note de 
fundamentare, care vor cuprinde elemente referitoare la 
necesitatea, oportunitatea şi alţi indicatori caracteristici 
unor asemenea investiţii şi se aprobă de către consiliul 
local, judeţean sau Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, după caz, odată cu bugetul local. 

 
 
 
Nu se justifică, întrucât stabilirea 

priorităţilor este reglementată la art.4, lit.h) 
din prezentul proiect de lege. 
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31.  
 
 
Art.16(5) Documentaţiile 

tehnico-economice ale obiectivelor 
de investiţii noi a căror finanţare se 
asigură integral sau în completare 
din bugetele locale, precum şi cele 
din împrumuturi interne şi externe 
contractate direct de autorităţile 
administraţiei publice locale, se 
aprobă, după caz, de către consiliile 
locale, judeţene şi Consiliul General 
al Municipiului Bucureşti. 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
propune următoarea reformulare:  

Art.16(5) Documentaţiile tehnico-
economice ale obiectivelor de investiţii noi a 
căror finanţare se asigură integral sau în 
completare din bugetele locale, precum şi 
cele finanţate din împrumuturi interne şi 
externe contractate direct de autorităţile 
administraţiei publice locale, se aprobă de 
către consiliile locale, judeţene sau de 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
după caz. 

 
 
 
Textul iniţial este mai clar redactat. 

32.  
 
 
Art.16(6) Documentaţiile 

tehnico-economice ale obiectivelor 
de investiţii noi a căror finanţare se 
asigură în completare din transferuri 
de la bugetul de stat în condiţiile 
prevederilor art.10, alin.(5), precum 
şi integral sau în completare din 
împrumuturi externe garantate de 
Guvern se aprobă, cu acordul 
prealabil al Ministerului Finanţelor, 
de către: 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
propune următoarea reformulare:  

Art.16(6) Documentaţiile tehnico-
economice ale obiectivelor de investiţii noi a 
căror finanţare se asigură în completare din 
transferuri de la bugetul de stat în condiţiile 
prevederilor art.10, alin.(5), precum şi 
integral sau în completare din împrumuturi 
externe garantate de Guvern se aprobă, cu 
acordul comun al Ministerului Lucrărilor 
Publice şi Amenajării Teritoriului şi al 
Ministerului Finanţelor, de către: 

 
 
 
Nu se justifică propunerea deoarece, 

prin prevederile prezentului proiect de 
lege se urmăreşte consolidarea 
autonomiei de decizie a autorităţilor în 
administrarea finanţelor proprii pentru 
realizarea de investiţii noi de interes 
local. 
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33.  
Art.16(6) Documentaţiile 

tehnico-economice ale obiectivelor 
de investiţii noi a căror finanţare se 
asigură în completare din transferuri 
de la bugetul de stat în condiţiile 
prevederilor art.10, alin.(5), precum 
şi integral sau în completare din 
împrumuturi externe garantate de 
Guvern se aprobă, cu acordul 
prealabil al Ministerului Finanţelor, 
de către: 

a)…… 
b)…… 
c)…… 
d)…… 

Domnul deputal Trifu Romeo propune 
completarea:  

Art.16(6) Documentaţiile tehnico-
economice ale obiectivelor de investiţii noi a 
căror finanţare se asigură în completare din 
transferuri de la bugetul de stat în condiţiile 
prevederilor art.10, alin.(5), precum şi 
integral sau în completare din împrumuturi 
externe garantate de Guvern se aprobă, de 
către consiliile locale comunale, orăşeneşti 
sau municipale, de către Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti sau de către 
consiliile judeţene, după caz, pentru 
investiţiile proprii şi pentru cele ale 
instituţiilor şi ale serviciilor publice 
subordonate, cu acordul prealabil al 
Ministerului Finanţelor şi cu avizul altor 
ministere şi organe centrale interesate. 
Consiliile locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti pot aproba, în condiţiile 
prezentului alineat, documentaţii tehnico-
economice pentru investiţii proprii şi cele ale 
instituţiilor şi serviciilor publice din 
subordine, a căror valoare este cuprinsă între 
2 miliarde lei şi 25 miliarde lei. 

NOTĂ: 
Dacă se acceptă acest amendament, 

urmează să se elimine alin.(8) şi (12). 

 
Idem nr.crt.32 din prezenta anexă. 
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34.  
 
 
Art.16(6), lit.a) consiliile 

judeţene şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, pentru 
investiţiile proprii şi pentru cele ale 
instituţiilor şi serviciilor publice de 
sub autoritatea lor, a căror valoare 
este cuprinsă între 2 miliarde lei şi 
80 miliarde lei; 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
propune următoarea reformulare:  

Art.16(6), lit.a) Se propune majorarea 
limitei maxime de la 80 miliarde lei la 100 
miliarde lei. 

 
 
 
Nu se justifică propunerea, deoarece 

este reglementată la art.16(12), 
posibilitatea majorării limitei valorice. 

35.  
 
 
Art.16(6), lit.b) consiliile locale 

ale municipiilor, pentru investiţiile 
proprii şi pentru cele ale instituţiilor 
şi serviciilor publice de sub 
autoritatea lor, a căror valoare este 
cuprinsă între 2 miliarde lei şi 45 
miliarde lei; 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
propune următoarea reformulare:  

Art.16(6), lit.b) consiliile locale ale 
municipiilor, reşedinţă de judeţ, pentru 
investiţiile proprii şi pentru cele ale 
instituţiilor şi serviciilor publice de sub 
autoritatea lor, a căror valoare este cuprinsă 
între 2 miliarde lei şi 75 miliarde lei; 
consiliile locale ale celorlalte municipii, 
pentru investiţii a căror valoare este cuprinsă 
între 2 miliarde lei şi 50 miliarde lei; 
 

 
 
 
Idem nr.crt.34 din prezenta anexă. 
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36. Art.16(6), lit.c) consiliile locale 
ale oraşelor, pentru investiţiile 
proprii şi pentru cele ale instituţiilor 
şi serviciilor publice de sub 
autoritatea lor, a căror valoare este 
cuprinsă între 2 miliarde lei şi 35 
miliarde lei; 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
propune majorarea limitei maxime, de la 35 
miliarde lei la 40 miliarde lei. 

Idem nr.crt.34 din prezenta anexă. 
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37. Art.16(6), lit.a), b), c), d) 
a) consiliile judeţene şi Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, 
pentru investiţiile proprii şi pentru 
cele ale instituţiilor şi serviciilor 
publice de sub autoritatea lor, a 
căror valoare este cuprinsă între 2 
miliarde lei şi 80 miliarde lei; 

b) consiliile locale ale 
municipiilor, pentru investiţiile 
proprii şi pentru cele ale instituţiilor 
şi serviciilor publice de sub 
autoritatea lor, a căror valoare este 
cuprinsă între 2 miliarde lei şi 45 
miliarde lei; 

c) consiliile locale ale oraşelor, 
pentru investiţiile proprii şi pentru 
cele ale instituţiilor şi serviciilor 
publice de sub autoritatea lor, a 
căror valoare este cuprinsă între 2 
miliarde lei şi 35 miliarde lei; 

d) consiliile locale ale comunelor, 
cele ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, pentru investiţiile proprii 
şi pentru cele ale instituţiilor şi 
serviciilor publice de sub autoritatea 
lor, a căror valoare este cuprinsă 
între 2 miliarde lei şi 25 miliarde lei. 

Domnii deputaţi Didi Spiridon, Adrian 
Tudor Moroianu-Geamăn şi Liviu Negoiţă 
(PNLCD), propun să se  modifice textul: 

a) consiliile judeţene şi Consiliul General 
al Municipiului Bucureşti, pentru investiţiile 
proprii şi pentru cele ale instituţiilor şi 
serviciilor publice de sub autoritatea lor, a 
căror valoare este cuprinsă între 2 miliarde lei 
şi 100 miliarde lei; 

b) consiliile locale ale municipiilor, pentru 
investiţiile proprii şi pentru cele ale 
instituţiilor şi serviciilor publice de sub 
autoritatea lor, a căror valoare este cuprinsă 
între 2 miliarde lei şi 75 miliarde lei; 

c) consiliile locale ale oraşelor, pentru 
investiţiile proprii şi pentru cele ale 
instituţiilor şi serviciilor publice de sub 
autoritatea lor, a căror valoare este cuprinsă 
între 2 miliarde lei şi 50 miliarde lei; 

d) consiliile locale ale comunelor, cele ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru 
investiţiile proprii şi pentru cele ale 
instituţiilor şi serviciilor publice de sub 
autoritatea lor, a căror valoare este cuprinsă 
între 2 miliarde lei şi 35 miliarde lei. 

Idem nr.crt.34 din prezenta anexă. 
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38.  
Art.16(12) Limitele valorice 

privind competenţele de aprobare a 
documentaţiilor tehnico-economice 
ale obiectivelor de investiţii noi se 
pot modifica prin hotărâre a 
Guvernului, în funcţie de evoluţia 
indicilor de preţuri. 

Grupul parlamentar PNL-CD propune 
completarea: 

Art.16(12) Cel puţin anual, cel mai târziu 
până la 30 noiembrie, limitele valorice 
privind competenţele de aprobare a 
documentaţiilor tehnico-economice ale 
obiectivelor de investiţii noi se modifică prin 
hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia 
indicilor de preţuri. 
 
 
 

 
Nu se justifică stabilirea unor termene 

fixe de modificare a limitelor valorice. 

39.  
 
 

Art.16(12) Limitele valorice 
privind competenţele de aprobare a 
documentaţiilor tehnico-economice 
ale obiectivelor de investiţii noi se 
pot modifica prin hotărâre a 
Guvernului, în funcţie de evoluţia 
indicilor de preţuri. 

 

Domnii deputaţi Didi Spiridon, Adrian 
Tudor Moroianu-Geamăn şi Liviu Negoiţă 
(PNLCD), propun să se  modifice şi să se 
completeze textul: 

(12) Cel puţin anual, cel mai târziu până la 
30 noiembrie limitele valorice privind 
competenţele de aprobare a documentaţiilor 
tehnico-economice ale obiectivelor de 
investiţii noi se  modifică prin hotărâre a 
Guvernului, în funcţie de evoluţia indicilor 
de preţuri. 

 
 
 
Idem nr.crt.38 din prezenta anexă. 
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40.  
 
 

Art.20. - (1) Ordonatorii 
principali de credite ai bugetelor 
locale prezintă proiectele bugetelor 
locale echilibrate la direcţiile 
generale ale finanţelor publice şi 
controlului financiar de stat până la 
data de 15 mai a fiecărui an, urmând 
ca acestea să depună la Ministerul 
Finanţelor proiectele bugetelor 
locale pe ansamblul judeţului şi 
municipiului Bucureşti, cel mai 
târziu până la data de 1 iunie a 
fiecărui an. 

Domnii deputaţi Didi Spiridon, Adrian 
Tudor Moroianu-Geamăn şi Liviu Negoiţă 
(PNLCD), propun să se  modifice şi să se 
completeze textul: 

Art.20. - (1) Ordonatorii principali de 
credite ai bugetelor locale prezintă proiectele 
bugetelor locale echilibrate la direcţiile 
generale ale finanţelor publice şi controlului 
financiar de stat până la data de 15 martie a 
fiecărui an, urmând ca acestea să depună la 
Ministerul Finanţelor proiectele bugetelor 
locale pe ansamblul judeţului şi municipiului 
Bucureşti, cel mai târziu până la data de 1 
aprilie a fiecărui an. 

 
 
 
Termenul stabilit în textul iniţial este 

corelat cu etapele procesului de elaborare 
a celorlalte bugete: bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor sociale de stat, 
bugetele fondurilor speciale. 
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41.  
 
 
Art.20(2) Ministerul Finanţelor 

examinează propunerile de sume 
defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat şi de transferuri cu 
destinaţie specială cuprinse în 
proiectele bugetelor locale şi cu 
acordul primului-ministru, comunică 
până la data de 1 iulie, direcţiilor 
generale ale finanţelor publice şi 
controlului financiar de stat limitele 
sumelor defalcate din unele venituri 
ale bugetului de stat şi a 
transferurilor cu destinaţie specială, 
precum şi criteriile de repartizare a 
acestora pe unităţile administrativ-
teritoriale în vederea definitivării 
proiectelor bugetelor locale de către 
ordonatorii principali de credite. 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
propune următoarea reformulare:  

Art.20(2) Ministerul Finanţelor 
examinează propunerile de sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului de stat şi de 
transferuri cu destinaţie specială cuprinse în 
proiectele bugetelor locale şi cu acordul 
primului-ministru, comunică până la data de 
1 iulie, consiliilor judeţene, respectiv 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
precum şi direcţiilor generale ale finanţelor 
publice şi controlului financiar de stat 
limitele sumelor defalcate din unele venituri 
ale bugetului de stat şi a transferurilor cu 
destinaţie specială, precum şi criteriile de 
repartizare a acestora pe unităţile 
administrativ-teritoriale în vederea 
definitivării proiectelor bugetelor locale de 
către ordonatorii principali de credite. 

 
 
 
Textul alineatului a fost completat prin 

amendamentul de la nr.crt.28 din Anexa 
nr.1 la prezentul raport. 
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42.  
 
 

Art.20(2) Ministerul Finanţelor 
examinează propunerile de sume 
defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat şi de transferuri cu 
destinaţie specială cuprinse în 
proiectele bugetelor locale şi cu 
acordul primului-ministru, comunică 
până la data de 1 iulie, direcţiilor 
generale ale finanţelor publice şi 
controlului financiar de stat limitele 
sumelor defalcate din unele venituri 
ale bugetului de stat şi a 
transferurilor cu destinaţie specială, 
precum şi criteriile de repartizare a 
acestora pe unităţile administrativ-
teritoriale în vederea definitivării 
proiectelor bugetelor locale de către 
ordonatorii principali de credite. 

Domnii deputaţi Didi Spiridon, Adrian 
Tudor Moroianu-Geamăn şi Liviu Negoiţă 
(PNLCD), propun să se  modifice textul: 

(2) Ministerul Finanţelor examinează 
propunerile de sume defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat şi de transferuri 
cu destinaţie specială cuprinse în proiectele 
bugetelor locale şi cu acordul primului-
ministru, comunică până la data de 1 mai, 
direcţiilor generale ale finanţelor publice şi 
controlului financiar de stat limitele sumelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de 
stat şi a transferurilor cu destinaţie specială, 
precum şi criteriile de repartizare a acestora 
pe unităţile administrativ-teritoriale în 
vederea definitivării proiectelor bugetelor 
locale de către ordonatorii principali de 
credite. 

 
 
 
Idem nr.crt.40 - din prezenta anexă. 
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43.  
 
 

Art.20(3) Ordonatorii principali 
de credite, pe baza limitelor primite 
potrivit prevederilor alineatului 
precedent, elaborează şi depun la 
direcţiile generale ale finanţelor 
publice şi controlului financiar de 
stat până la data de 20 iulie, noile 
propuneri pentru proiectul de buget, 
urmând ca acestea să transmită 
proiectele bugetelor locale pe 
ansamblul judeţului şi municipiului 
Bucureşti la Ministerul Finanţelor 
până la data de 1 august a fiecărui 
an. 

Domnii deputaţi Didi Spiridon, Adrian 
Tudor Moroianu-Geamăn şi Liviu Negoiţă 
(PNLCD), propun să se  modifice textul: 

(3) Ordonatorii principali de credite, pe 
baza limitelor primite potrivit prevederilor 
alineatului precedent, elaborează şi depun la 
direcţiile generale ale finanţelor publice şi 
controlului financiar de stat până la data de 
20 mai, noile propuneri pentru proiectul de 
buget, urmând ca acestea să transmită 
proiectele bugetelor locale pe ansamblul 
judeţului şi municipiului Bucureşti la 
Ministerul Finanţelor până la data de 1 iunie 
a fiecărui an. 

 
 
 
Idem nr.crt.40 din prezenta anexă. 
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44.  
 
 

Art.20, alineat nou (5) 

Domnii deputaţi Didi Spiridon, Adrian 
Tudor Moroianu-Geamăn şi Liviu Negoiţă 
(PNLCD), propun să se completeze cu un 
nou alineat: 

“(5) In anul în care au loc alegeri locale, 
inclusiv anticipate, în termen de maximum 90 
de zile de la data constituirii consiliilor locale 
sau a Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti după caz, bugetul local se poate 
rectifica de către acestea, la propunerea 
fundamentată a ordonatorilor principali de 
credite şi cu avizul Ministerului Finanţelor.” 

 
 
 
Nu se justifică introducerea acestui nou 

alineat, deoarece posibilitatea rectificării 
este reglementată de art.4, lit.c). 

45.  
 
 

Art.20(5) nou 

Grupul parlamentar PLN-CD propune 
introducerea unui nou alineat (5), având 
următorul cuprins: 

(5) În anul în care au loc alegerile locale, 
inclusiv anticipate, în termen de maximum 90 
de zile de la data constituirii consiliilor locale 
sau a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, după caz, bugetul local se poate 
rectifica de către acestea, la propunerea 
fundamentală a ordonatorilor principali de 
credite şi cu avizul Ministerului Finanţelor. 

 
 
Idem nr.crt.44 din prezenta anexă. 
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46.  
 
 
Art.24. - (1) Ordonatorii 

principali de credite ai bugetelor 
locale sunt preşedinţii consiliilor 
judeţene, primarul general al 
municipiului Bucureşti şi primarii 
celorlalte unităţi administrativ-
teritoriale. 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
propune următoarea reformulare:  

Art.24. - (1) Ordonatorii principali de 
credite ai bugetelor locale sunt preşedinţii 
consiliilor judeţene, primarul general al 
municipiului Bucureşti şi primarii celorlalte 
municipii, precum şi cei ai sectoarelor 
municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi 
comunelor. 

 
 
 
Redactarea iniţială este mai clară şi 

corespunde prevederilor Legii nr.69/1991 
privind administraţia publică locală, 
republicată. 

47.  
 
 
Art.27. - Transferurile către 

bugetele locale, în cadrul limitelor 
prevăzute în bugetul de stat, se 
efectuează de către Ministerul 
Finanţelor, prin direcţiile generale 
ale finanţelor publice şi controlului 
financiar de stat, la cererea 
ordonatorilor principali de credite în 
funcţie de necesităţile execuţiei 
bugetare. 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
propune următoarea reformulare:  

Art.27. - Transferurile către bugetele 
locale, în cadrul limitelor prevăzute în 
bugetul de stat, se efectuează de către 
consiliile judeţene, prin hotărâre, după 
consultarea primarilor şi cu asistenţa tehnică 
de specialitate a direcţiilor generale ale 
finanţelor publice şi controlului financiar de 
stat. 

 
 
 
Nu se justifică, deoarece prevederile 

acestui articol se referă la execuţia 
bugetelor locale, respectiv la alocarea 
transferurilor din bugetul de stat pe 
parcursul execuţiei. 
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48. Art.32, alineat nou (5) Domnul senator Stefan Iosif  Drăgulescu, 
propune să se introducă un nou alineat, 
astfel: 

“(5) Fondul de rulment este purtător de 
dobânzi, în condiţiile legii.” 
 

Nu se justifică, deoarece unităţile 
trezoreriei statului care efectuează 
operaţiunile de încasări şi plăţi ale 
bugetelor locale nu percep comisioane. 

49.  
 

Art.36(2) Fondurile acordate de 
persoanele juridice şi fizice în 
vederea participării cu autorităţile 
administraţiei publice locale la 
finanţarea unor acţiuni de interes 
public, precum şi mijloacele băneşti 
primite în condiţiile alin.(1), în 
situaţia instituţiilor şi serviciilor 
publice finanţate integral de la 
buget, sunt vărsate direct la bugetul 
local din care se finanţează acestea. 
Cu aceste sume se majorează 
creditele bugetare ale bugetului 
local, iar fondurile se vor utiliza 
potrivit prevederilor art.28 şi cu 
respectarea destinaţiilor stabilite de 
transmiţător. 

Domnul senator Stefan Iosif  Drăgulescu, 
propune reformularea: 

Art.36(2) Fondurile acordate de 
persoanele juridice şi fizice în vederea 
participării cu autorităţile administraţiei 
publice locale la finanţarea unor acţiuni de 
interes public, precum şi mijloacele băneşti 
primite în condiţiile alin.(1), în situaţia 
instituţiilor şi serviciilor publice finanţate 
integral de la buget, sunt vărsate direct la 
unitatea beneficiară, cu avizul consiliului 
local. 

 

 
 
Nu se justifică, întrucât este necesară 

urmărirea de către autorităţile publice 
locale a utilizării sumelor, potrivit 
destinaţiei stabilite de transmiţător. 
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50.  
Art.48(2) Consiliile locale, 

judeţene şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, 
hotărăsc contractarea de 
împrumuturi, cu votul a cel puţin 
două treimi din numărul membrilor 
ce le compun. 
 
 

Domnul deputat Trifu Romeo propune 
reformularea: 

Art.48(2) Consiliile locale, judeţene şi 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
după caz, hotărăsc contractarea de 
împrumuturi, cu votul a cel puţin două treimi 
din numărul consilierilor în funcţiune. 

 
Textul iniţial este corelat cu 

prevederile art.100(1) din Legea 
nr.69/1991, republicată. 

51.  
 
 
Art.48(4) Instrumentele datoriei 

publice locale sunt, în principal, 
următoarele: 

a) titluri de valoare; 
b) împrumuturi de la băncile 

comerciale sau alte instituţii de 
credit. 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
propune introducerea unei litere noi, lit.c), 
având următorul cuprins: 

c) împrumuturi (credite) de la antreprenori, 
constructori şi/sau furnizori, după caz. 

 
 
 
Nu se justifică, întrucât nu este 

reglementată de legislaţia în vigoare. 
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52.  
 
 
Art.54(3) Ministerul Finanţelor 

poate acorda din disponibilităţile 
contului general al trezoreriei 
statului, împrumuturi cu dobândă 
autorităţilor administraţiei publice 
locale în cadrul planului de 
redresare, cu condiţia ca acestea să 
se angajeze la rambursarea acestor 
fonduri într-un termen stabilit de 
Ministerul Finanţelor, dar care nu 
poate depăşi durata de doi ani. 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
propune următoarea reformulare:  

Art.54(3) Ministerul Finanţelor poate 
acorda din disponibilităţile contului general 
al trezoreriei statului, împrumuturi cu 
dobândă autorităţilor administraţiei publice 
locale în cadrul planului de redresare, cu 
condiţia ca acestea să se angajeze la 
rambursarea acestor fonduri într-un termen 
stabilit de Ministerul Finanţelor, dar care nu 
poate depăşi durata de trei ani. 

 
 
 
Nu se justifică, deoarece 

disponibilităţile contului general al 
trezoreriei statului nu pot acoperi 
împrumuturi pe o perioadă mai mare de 2 
ani. 

53.  
Art.62. - Dacă bugetele locale nu 

au fost aprobate cu cel puţin 3 zile 
înainte de expirarea exerciţiului 
bugetar, se aplică în continuare 
bugetele locale ale anului precedent, 
până la aprobarea noilor bugete, dar 
nu mai târziu de 30 de zile de la 
aprobarea Legii bugetului de stat. 

Domnul deputat Trifu Romeo propune 
reformularea: 

Art.62. - Dacă bugetele locale nu au fost 
aprobate cu cel puţin 3 zile înainte de 
expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în 
continuare bugetele locale ale anului 
precedent, până la aprobarea noilor bugete. 

 
Nu se justifică, întrucât prevederile 

textului iniţial este corelat cu textul 
art.20(4) din prezentul proiect de lege. 
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54.  
 

Art.66(2) La data intrării în 
vigoare a prezentei legi se abrogă 
Capitolul III “Elaborarea, aprobarea, 
execuţia şi încheierea execuţiei 
bugetelor locale” şi alte prevederi 
referitoare la bugetele locale din 
Legea nr.72/1996 privind finanţele 
publice, Capitolul IX 
“Administrarea finanţelor publice” 
din Legea administraţiei publice 
locale, nr.69/1991, republicată, 
modificată şi completată prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.22/1997, Decretul nr.151/1975 
privind autofinanţarea unor activităţi  
ale instituţiilor de stat, pentru 
prevederile referitoare la instituţiile 
publice şi activităţile de subordonare 
locală şi orice alte dispoziţii 
contrare. 

Domnul deputat Ana Gheorghe (PDSR), 
propune completarea textului astfel: 

(2) La data intrării în vigoare a prezentei 
legi se abrogă Capitolul III “Elaborarea, 
aprobarea, execuţia şi încheierea execuţiei 
bugetelor locale” şi alte prevederi referitoare 
la bugetele locale din Legea nr.72/1996 
privind finanţele publice, Capitolul IX 
“Administrarea finanţelor publice”, cu 
excepţia art.93(1)   din Legea administraţiei 
publice locale, nr.69/1991, republicată, 
modificată şi completată prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.22/ 1997, Decretul 
nr.151/1975 privind autofinanţarea unor 
activităţi  ale instituţiilor de stat, pentru 
prevederile referitoare la instituţiile publice şi 
activităţile de subordonare locală şi orice alte 
dispoziţii contrare. 

 
 
Textul iniţial este corelat cu 

prevederile art.10(3) din prezentul proiect 
de lege. 
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55.  
 

Art.63 (nou) 

Domnul deputat Oltean Ioan propune ca, 
după art.62, să se introducă un articol nou, 
având următorul cuprins: 

Art.63 nou - Constatarea, aşezarea şi 
urmărirea încasării veniturilor bugetelor 
locale se realizează prin organele fiscale 
teritoriale subordonate Ministerului 
Finanţelor sau prin organe proprii ale 
consiliilor locale şi judeţene, în condiţiile 
legii. 

 
 
Nu se justifică, întrucât această 

problemă este reglementată prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.61/1997 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.27/1994 privind 
impozitele şi taxele locale. 
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56.  
 
 
 
Anexa nr.3 

 
Capitolul I 

 
Cheltuieli care se prevăd în 

bugetele proprii ale judeţelor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Capitolul II……….. 
Pct.5/4 - Grădini publice, parcuri, zone 

verzi. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic propune modificarea 
Anexei nr.3, astfel: 

 
Anexa nr.3 

 
Capitolul I 

 
Cheltuieli care se prevăd în 

bugetele proprii ale judeţelor  
 

 
1. După numărul curent 1, se introduce un nou punct 

„Învăţământ“, cu următoarele subpuncte: 
„-învăţământ liceal şi postliceal; 
-învăţământ profesional; 
-internate, cămine şi cantine pentru elevi; 
-transport şcolar.“ 
Actualul nr.crt.2 devine 3 etc. 
 
2. La numărul curent 4, după subpunctul 4.5, se 

introduce subpunctul 4.6 „introducere de gaze în 
localităţi“. 

3. După numărul curent 4, se introduce un nou punct 
„sănătate“, cu următoarele subpuncte: 

„-spitale, sanatorii; 
-servicii de ambulanţă; 
-cămine de bătrâni şi pensionari; 
-cămine spitale pentru invalizi şi bolnavi cronici; 
-cămine pentru copii infirmi şi camine atelier“. 
 
Capitolul II……….. 
Pct.5/4 - Grădini publice, grădini zoo, zone verzi, baze 

sportive şi de agrement proprii. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu se justifică, întrucât aceste 

cheltuieli se fac în funcţie de 
subordonarea instituţiilor respective, 
precum şi de localitatea în care îşi au 
sediul aceste instituţii şi activităţi. 
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57. Anexa nr.3 
LISTA  
cheltuielilor care se prevăd în 

bugetele locale 
CAPITOLUL 1 
Cheltuieli care se prevăd în 

bugetele proprii ale judeţelor 

Domnii deputaţi Didi Spiridon, Adrian 
Tudor Moroianu-Geamăn şi Liviu Negoiţă 
(PNLCD), propun să se completeze lista, 
dându-se o nouă numerotare: 

“2.Învăţământ 
 2.1 Unităţi de învăţământ preşcolar, 

primar, gimnazial, liceal, profesional, 
postliceal cu specific unic pe judeţ” 

 3. devine Cultura 

Idem nr.crt.56 din prezenta anexă. 

58. Anexa nr.3 
LISTA  
cheltuielilor care se prevăd în 

bugetele locale 
CAPITOLUL 1 
Cheltuieli care se prevăd în 

bugetele proprii ale judeţelor 

Domnii deputaţi Didi Spiridon, Adrian 
Tudor Moroianu-Geamăn şi Liviu Negoiţă 
(PNLCD), propun să se completeze lista, 
dându-se o nouă numerotare (pct.7 devine 
“Transporturi” ş.a.m.d.): 

“6.Sănătate 
 6.1 Spitale judeţene 
 6.2 Alte unităţi de ocrotire a sănătăţii cu 

caracter judeţean, care primesc pacienţi din 
tot judeţul şi chiar din alte judeţe” 

 

Idem nr.crt.56 din prezenta anexă. 

59. Anexa nr.3 
CAPITOLUL II 

Domnii deputaţi Didi Spiridon, Adrian 
Tudor Moroianu-Geamăn şi Liviu Negoiţă 
(PNLCD), propun să se completeze lista, 
dându-se o nouă numerotare (pct.11 devine 
“Alte acţiuni”, ş.a.m.d.): 
10.Sport 
10.1 “Baze sportive” 

Idem nr.crt.22 din prezenta anexă. 
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Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Traian Decebal Remeş 

PREŞEDINTE, 
 

Ion Cîrstoiu 
 
 
 
 

 
Experţi parlamentari: 
Bărdiţă Mariana 
Fleşariu Ionel 


