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   RAPORT 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/1999 privind reglementarea rulării 
resurselor financiare ale universităţilor prin bănci comerciale 
 
 

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.27/1999 privind reglementarea rulării 
resurselor financiare ale universităţilor prin bănci comerciale, 
propunem ca aceasta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu 
următoarele amendamente:  

 
Nr. 
Crt. 

Textul iniţial Text adoptat de comisie Motivare 

1. Articol unic – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului 
nr.27 din 29 ianuarie 1999 
privind reglementarea 
rulării resurselor 
financiare ale 
universităţilor prin bănci 
comerciale, emisă în 
temeiul art.1 pct.9 lit.a din 
Legea nr.259/1998 privind 
abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe, şi 
publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr.42 din 

Articol unic – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului 
nr.27 din 29 ianuarie 1999 
privind reglementarea 
rulării resurselor 
financiare ale 
universităţilor prin bănci 
comerciale, emisă în 
temeiul art.1 pct.9 lit.a din 
Legea nr.259/1998 privind 
abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe, şi 
publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr.42 din 
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29 ianuarie 1999. 29 ianuarie 1999, cu 

următoarele modificări 
şi completări: 

2. Titlul legii: Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/1999 
privind reglementarea 
rulării resurselor 
financiare ale 
universităţilor prin bănci 
comerciale. 

Titlul legii: Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/1999 
privind reglementarea 
rulării resurselor 
financiare ale unităţilor şi 
instituţiilor de 
învăţământ de stat prin 
bănci comerciale. 

 

3. Art.1 – (1) 
Disponibilităţile în lei 
provenite din venituri 
proprii, prevăzute în 
bugetul de stat ale 
unităţilor şi instituţiilor de 
învăţământ de stat păstrate 
în conturi deschise la 
trezoreria statului sunt 
purtătoare de dobânzi, care 
se acordă în condiţiile art.6 
alin.1 din Ordonanţa 
Guvernului nr.66/1998 
privind formarea şi 
utilizarea resurselor 
derulate prin trezoreria 
statului, republicată. 
 
(2) Prin derogare de la 
art.82 din Legea 
nr.72/1996 privind 
finanţele publice, celelalte 
venituri proprii ale 
unităţilor şi instituţiilor de 
învăţământ se pot păstra în 
bănci comerciale. 

Art.1 – (1) 
Disponibilităţile în lei 
provenite din alocaţiile de 
stat pentru învăţământ, 
prevăzute în bugetele de 
venituri şi cheltuieli ale 
unităţilor şi instituţiilor de 
învăţământ de stat, 
păstrate în conturi la 
trezoreria statului, sunt 
purtătoare de dobânzi, care 
se acordă în condiţiile art.6 
alin.1 din Ordonanţa 
Guvernului nr.66/1998 
privind formarea şi 
utilizarea resurselor 
derulate prin trezoreria 
statului, republicată. 
(2) Prin derogare de la 
art.82 din Legea 
nr.72/1996 privind 
finanţele publice,  
veniturile proprii ale 
unităţilor şi instituţiilor 
de învăţământ de stat 
realizate din contracte de 
cercetare ştiinţifică, de 
consultanţă, de expertiză 
sau pentru alte servicii 
didactice şi ştiinţifice, din 
taxe de orice fel, chirii, 
servicii, donaţii, 

Pentru o 
precizare 
mai clară 
a surselor 
de 
venituri şi 
pentru o 
concordan
ţă cu 
Legea 
învăţămân
tului. 
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subvenţii, sponsorizări 
sau alte surse se pot 
păstra în conturi, la 
vedere sau pe termen, 
deschise la bănci 
comerciale. 

3. Art.2 – (1) 
Disponibilităţile în valută 
provenite din venituri 
proprii ale unităţilor şi 
instituţiilor de învăţământ 
se păstrează în conturi 
distincte la băncile 
comerciale. 
(2) Unităţile şi instituţiile 
de învăţământ vor încheia 
convenţii de cont cu 
băncile comerciale, în care 
vor stabili condiţiile de 
păstrare, dobânda 
acordată, precum şi 
comisioanele aplicate 
pentru operaţiunile de 
încasări şi plăţi înregistrate 
în conturile respective. 

Art.2 – Text fără 
modificări 
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