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Domnului deputat Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

Președinte, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

 

Doamnei deputat Simona BUCURA-OPRESCU 

Președinte, Comisia administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.92/2022 pentru 

modificarea art.34 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 

prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, transmis 

pentru dezbatere în fond Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională cu adresa PL-x nr. 505 din 26 septembrie 2022. 

Prin conținutul si obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Laurențiu-Dan LEOREANU 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2020&cam=2&pag=comp20220926
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2020&cam=2&pag=comp20220926
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
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Bucureşti, 14.11.2022  

Nr. 4c-15/324 

PLx. 505/2022                        

 

 

RAPORT PRELIMINAR  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.92/2022 pentru modificarea art.34 alin.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele 

măsuri fiscal-bugetare 
 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și 114 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia 

pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.92/2022 pentru modificarea art.34 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, 

transmis cu adresa PLx nr. 505 din 26 septembrie 2022 și înregistrat la Comisia 

pentru apărare, ordine publică și siguranță națională cu nr.4c-15/324 din 26 

septembrie 2022. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea art.34 alin.(1) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015, în sensul instituirii posibilităţii 

ordonatorilor de credite din Ministerul Afacerilor Interne de a angaja şi de a 

utiliza fonduri publice prin utilizarea acreditivelor sau prin efectuarea de plăţi în 

avans pentru achiziţiile de active nefinanciare, bunuri materiale, servicii sau/şi 

lucrări destinate executării misiunilor specifice Ministerului Afacerilor Interne, 

pentru care perioada de realizare depăşeşte anul bugetar în care a fost realizat 

angajamentul legal sau pentru care furnizorii nu doresc să livreze produsele în 

situaţia în care plata nu se realizează prin utilizarea unor astfel de instrumente. 

Conform dispozițiilor art. 75 alin.(1) din Constituția României, republicată, 

şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Camera Deputaților este Cameră Decizională. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2020&cam=2&pag=comp20220926
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2020&cam=2&pag=comp20220926
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Senatul a adoptat proiectul de Lege în ședința din 19 septembrie 2022. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă, conform 

avizului cu nr. 742/28.06.2022. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a avizat favorabil potrivit adresei cu nr. 4c-6/579 din 5 octombrie 2022. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil potrivit adresei 

cu nr.4c-20/741 din 11 octombrie 2022. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil în ședința din 

2 noiembrie 2022. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a 

dezbătut proiectul de Lege în ședința desfășurată în data de 14 noiembrie 2022. La 

lucrările Comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, la dezbateri a participat în calitate de invitat din partea Ministerului 

Afacerilor Interne domnul secretar de stat Adrian Voican. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului nr.92/2022 pentru modificarea art.34 alin.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri 

fiscal-bugetare - PLx 505/2022. 

În raport cu obiectul şi conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR, 

Viorel SALAN 

PREŞEDINTE, 

Laurențiu-Dan LEOREANU 


