
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

 
 

L E G E 
 

 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2016 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 

privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

 

Art. I. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 22 din                                   

24 august 2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                  

nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, 

adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea 

Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 658 din 29 august 2016, cu următoarele modificări: 

 

1. La articolul I punctul 1, partea introductivă a articolului 

2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 2. – Persoanele juridice cu capital integral/majoritar/minoritar 

de stat au obligaţia de a întocmi situaţia privind sumele restante mai vechi de 

30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadenţă, dacă scadenţa este 

clar specificată, către orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoană 

juridică, după caz, cu sediul în România, care va cuprinde:” 
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2. La articolul I punctul 3, articolul 4 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Art. 4. – Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie            

– CPPI Buşteni, instituţie publică cu personalitate juridică, cu atribuţii în 

formarea profesională şi gestionarea activităţii de compensare dintre 

operatorii economici, aflată în subordinea Ministerului Economiei, prin 

personalul structurii de compensare a datoriilor din cadrul Sucursalei 

Bucureşti, este obligat să asigure păstrarea, stocarea şi utilizarea 

informaţiilor, datelor şi situaţiilor comunicate de operatorii economici în 

condiţii de confidenţialitate şi siguranţă, în scopurile prevăzute de 

prezenta ordonanţă de urgenţă, pentru prevenirea producerii unor 

prejudicii sau a lezării intereselor, de orice natură, ale acestora.” 

 

3. Articolul V se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. V. – Ordinele de compensare, astfel cum sunt 

reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la 

scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării 

blocajului financiar şi a pierderilor din economie, şi a Regulamentului 

de compensare a datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, 

persoane juridice, cu modificările şi completările ulterioare, sunt 

numerotate unic, evidenţa acestora fiind de competenţa Structurii de 

compensare a datoriilor din cadrul sucursalei Bucureşti a Centrului de 

Pregătire pentru Personalul din Industrie – CPPI Buşteni.” 

 

Art. II. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei  legi, se aprobă, prin hotărâre de Guvern, reorganizarea 

Structurii de compensare a datoriilor din cadrul sucursalei Bucureşti a 

Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie – CPPI Buşteni. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată. 
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