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AL
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Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei 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 365 din 02.09.2014, înregistrată sub nr. 4c-2/430 din 03.09.2014.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare

PREŞEDINTE
Viorel ȘTEFAN
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru buget,
Finanțe și bănci

Bucureşti,
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RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 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 și 115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget
finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei 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.
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 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 24.06.2014.
La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere, avizul favorabil al
Consiliului Legislativ, precum și avizele favorabile ale Comisiei pentru apărare, ordine
public și siguranță națională, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și Comisiei
pentru politică economică, reformă şi privatizare.
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare
stabilirea unor măsuri privind diminuarea arieratelor bugetare înregistrate de unii
operatori economici din industria de apărare, prin anularea unor obligaţii fiscale
principale şi accesorii datorate bugetului general consolidat, precum şi
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reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la posibilitatea conversiei
în acţiuni a obligaţiilor fiscale datorate de operatorii economici la care statul este
acţionar unic sau majoritar.
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat
proiectul de lege în şedinţa din data de 17.02.2015
La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 33 deputați, din
totalul de 34 de membri .
La dezbaterea acestui proiect de lege, în conformitate cu prevederile art. 54 și
55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările
ulterioare, au fost prezenţi reprezentanți ai Ministerul Finanțelor Publice și Ministerului
Economiei.
În cursul dezbaterilor, domnul deputat Horga Vasile a depus un amendament,
respins prin vot de membrii comisiei, amendament care se regăsește în Anexa ce face
parte integrantă din prezentul raport.
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații
prezenți la lucrări, au hotărât cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei 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 forma aprobată de Senat.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.
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Viorel ȘTEFAN

Mihai-Aurel DONŢU

Șef serviciu
Giorgiana Ene
Consilier parlamentar
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Daniel Mărăcineanu

4

Anexa
AMENDAMENTE RESPINSE :
Nr.
crt.

OUG 25/2014

1.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Cameră
decizională

se 1. Repunerea datoriei anulate Camera
impreuna cu accesoriile acesteia Deputaţilor
va
determina
declansarea
insolventei operatorilor economici
In situatia in care operatorii si pe cale de consecinta
economici care au beneficiat de imposibilitatea
recuperarii
prevederile art. 2-7, inregistreaza datoriei.
la finele oricarui an din urmatorii Atragerea raspunderii conducerii
5 ani de la data anularii acestora, operatorului economic, pentru
obligatii neachitate la scadenta de fapte imputabile acesteia, va fi de
natura celor anulate, se va stabili natura sa mobilizeze aceasta
sa
devina
mai
in
sarcina
conducerii conducere,
operatorilor
economici, responsabila si sa gaseasca metode
care
sa
eficientizeze
raspunderea
materiala
sau prin
penala, dupa caz, pentru neplata activitatea operatorilor respectivi
obligatiilor scadente la finele pentru a putea plati datoria curenta
fiecarui an, in cazul in care, ca catre stat.
urmare a controlului si analizei
activitatii
desfasurate,
se 2. Acceptarea amendamentului ar
denatura motivul pentru care a fost
constata culpa acesteia
Deputat PNL Vasile Horga
emisăordonanța, iar în legislația în
Art.9
se modifica
completeaza astfel:

Art. 9
În situaţia în care operatorii
economici care au beneficiat de
prevederile art. 2-7 înregistrează la
finele oricărui an din următorii 5
ani de la data anulării acestora
obligaţii neachitate la scadenţă de
natura celor anulate, obligaţiile
anulate se repun în sarcina
debitorului, iar accesoriile aferente
se
recalculează
în
mod
corespunzător.

Motivarea
1. Argumente pentru susţinere
2. Argumente pentru respingere
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si

Nr.
crt.

OUG 25/2014

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
1. Argumente pentru susţinere
2. Argumente pentru respingere

vigoare există acte normative care
reglementează posibila răspundere
a
conducerii
respectivilor
operatori economici.
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Cameră
decizională

