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    Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
stabilirea unor măsuri de contractare şi/sau garantare de finanţări rambursabile 
de către municipiul Bucureşti, trimis spre dezbatere în fond cu adresa nr. PLx.427 
din 4 noiembrie 2013, înregistrat sub nr. 4c-2/575 din 5 noiembrie 2013, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri de contractare şi/sau 

garantare de finanţări rambursabile de către municipiul Bucureşti 
 
 

 
 

     În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget finanţe şi bănci a fost sesizată,  în 
procedură de urgenţă, spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege privind stabilirea 
unor măsuri de contractare şi/sau garantare de finanţări rambursabile de către 
municipiul Bucureşti,  trimis cu adresa nr. PLx.427/2013 din 4 noiembrie 2013, 
înregistrat sub  nr. 4c-2/575 din  5 noiembrie 2013. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
în şedinţa din 29 octombrie 2013. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1063 din 1 octombrie 2013, a avizat 
favorabil proiectul de lege.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a avizat favorabil proiectul de 
Lege. 

     Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare exceptarea 
rambursării într-o singură tranşă anuală a obligaţiunilor în valoare de 500 mil. euro, 
emise de municipiul Bucureşti în anul 2005, din totalul datoriilor anuale aferente 
finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate de acesta, în baza cărora se 
determină gradul de îndatorare a bugetului local al municipiului București. 

    Municipiul Bucureşti va putea utiliza oricare dintre instrumentele de datorie 
publică locală (împrumuturi, garanţii locale, emisiuni de obligaţiuni, credite furnizor 
sau contracte de leasing financiar) în vederea atragerii de fonduri necesare dezvoltării 
oraşului. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din 9 decembrie 2013. 
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Din totalul de 33 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 
fost prezenţi la dezbateri  29 deputaţi. 

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

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au fost prezenţi, în calitate de 
invitaţi, din partea Ministerului Finanţelor Publice domnul Enache Jiru, secretar de 
stat. 

    În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei propun, cu majoritate de voturi, să supună spre dezbatere şi adoptare 
Plenului Camerei Deputaţilor proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri 
de contractare şi/sau garantare de finanţări rambursabile de către municipiul 
Bucureşti, în forma adoptată de Senat. 
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