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         Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri pentru 
diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de 
apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal bugetare, trimis  spre dezbatere în 
fond cu adresa nr. PLx.59 din 01 februarie 2017, Camera Deputaţilor fiind Camera 
decizionala.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

Bucureşti, 01.03.2017  
Nr. 4c-2/134 

radu.ciuperceanu
Original



 2 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
      
 

 
 
 

            Plx 59/2017 
 
 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale 
unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor 

măsuri fiscal bugetare 
 

            În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre 
dezbatere pe fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor 
bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi 
reglementarea altor măsuri fiscal bugetare. 
 

      Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit  proiectul 
de Lege în şedinţa din data de 22 decembrie 2016. 
 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Camera decizionala. 

 
     Proiectul de Lege a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ, 

Comisia Juridica, de disciplina si imunitati, Comisia pentru politica economica 
reforma si privatizare si Comisia aparare, ordine publica si siguranta nationala. 
 
              Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2014, în sensul 
extinderii termenului prevăzut la acest articol, prin amânarea la plată până la 31 
decembrie 2018. In cazul operatorilor economici care au beneficiat de prevederile 
art.2-7 ale ordonanţei şi care au înregistrat alte obligaţii neachitate la scadenţă de 
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natura celor anulate, datoriile anulate nu sunt repuse în sarcina acestora până la data 
de 31 decembrie 2018.  

              În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din 01 martie 2017. 

               Din totalul de 25 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-
au înregistrat prezenţa la dezbateri 24 deputaţi. 

 
La dezbaterea acestei proiect de Lege au fost prezenţi, în calitate de 

invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice si Ministerului Economiei . 
 

      În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii 
prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună spre dezbatere şi 
adoptare plenului Camerei Deputaţilor proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor 
bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor 
măsuri fiscal bugetare in forma adoptata de Senat. 

 
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte 

din categoria legilor ordinare.  
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 

SECRETAR, 
 

Marilen - Gabriel PIRTEA 
    
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 
Consilier parlamentar, 
 Radu Ciuperceanu 
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