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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2010 pentru completarea unor acte normative din 
domeniul finanţelor publice trimis comisiei noastre pentru examinare pe fond, cu adresa 
Biroului Permanent nr.PL.x  596 din  9 noiembrie 2010. 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel ŞTEFAN 

 
 
 
 
 
 

Administrator
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RAPORT   
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2010 pentru completarea unor acte normative  

din domeniul finanţelor publice 
 
 

Cu adresa nr.PL.x. 596 din 9 noiembrie 2010, Biroul Permanent, conform art.95 şi 
115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  a sesizat, în procedură de urgenţă,  
pentru examinare şi avizare în fond  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  cu   proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2010 pentru completarea 
unor acte normative din domeniul finanţelor publice. 

    
La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu art.97 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ cu nr.766/17.06.2010; 
• avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic; 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 
  Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare  completarea art.52 din 

Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
art.54 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin care se reglementează: 
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-  măsuri anticriză iniţiate de Guvernul României pentru accelerarea gradului 
de absorbţie a fondurilor externe nerambursabile postaderare destinate României 
şi utilizarea eficientă a acestora; 
- măsuri de sprijin pentru beneficiarii publici în implementarea contractelor 
aferente proiectelor finanţate din aceste fonduri; 
- implementarea proiectelor majore finanţate din POS Transport şi POS 
Mediu, diminuând semnificativ riscul de dezangajare care se poate produce la 
sfârşitul fiecărui an. 

 
Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare potrivit art. 76 din 

Constituţia României, republicată. 
 
La dezbaterile comisiei a participat în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului Finanţelor Publice, doamna director 
Ioana Ciocoiu. 

 
La lucrările comisiei au participat  33 deputaţi, din totalul de 39 membri ai comisiei. 
 
Raportul comisiei a fost adoptat cu  majoritate de voturi.  
 
Proiectul de Lege  a fost  adoptat de Senat în şedinţa din data de 20 octombrie 2010. 
 
Proiectul de lege, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi 

ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a Camerei 
Deputaţilor. 

 
În urma dezbaterii  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanţelor 
publice, în şedinţa din data de 25 ianuarie  2011, comisia propune supunerea spre dezbaterea şi 
adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a unui  raport favorabil al proiectului de lege în 
forma Senatului. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

 Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Iuliu NOSA 
 
 
 

Şef serviciu: 
Consilier parlamentar, Gica Roşu 

Consilier parlamentar: 
   Luminiţa Ghiorghiu     
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