PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii

Comisia pentru industrii şi servicii
Bucureşti, 03.02.2016
Nr. 4c-3/390/2015

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Bucureşti, 03.02.2016
Nr. 4c-2/1053

BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR
Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru
reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în
faza unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul
de investiţii Palatul Parlamentului, trimis spre examinare pe fond, Comisiei pentru
industrii şi servicii şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, cu adresa nr.Plx.833 din
25 noiembrie 2015.
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face
parte din categoria legilor ordinare.
În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României,
republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

PREŞEDINTE,

VICEPREŞEDINTE,

Iulian Iancu

Eugen-Gheorghe Nicolăescu
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RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru
reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în faza unică a lucrărilor de construcţii şi
a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi
servicii şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea
şi completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi
pentru efectuarea recepţiei în faza unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii
Palatul Parlamentului, trimis cu adresa nr. P.L.x 833 din 25 octombrie 2015, înregistrat la Comisia pentru industrii şi servicii sub
numărul 4c-3/390 din 26 noiembrie 2015 şi la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci sub numărul 4c-2/1053 din 26 noiembrie
2016.
Senatul, în conformitate cu prevederile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, a adoptat
propunerea legislativă a domnilor deputaţi PSD Valeriu Zgonea, Florin Iordache şi Marian Neacşu.
Consiliul Legislativ, cu avizul nr.6624/29.06.2015, avizează favorabil propunerea legislativă cu observaţii şi
propuneri.

1

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, cu avizul nr.4c-6/482/02.03.2015, avizează favorabil
proiectul de lege.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri
speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în faza unică a lucrărilor de
construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului.
În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei
pentru industrii şi servicii şi cei ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de lege în şedinţe separate, în ziua
din 02 februarie 2016.
La lucrările şedinţei Comisiei pentru industrii şi servicii a participat, în calitate de invitat, domnul deputat Florin
Iordache, iniţiator al propunerii legislativ, iar la cea a Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci domnul Gheorghe Porumbescu – sef
serviciu - Serviciul pentru urmărirea execuţiei lucrărilor de investiţii – Direcţia investiţii – Camera Deputaților.
La lucrări au fost prezenţi din partea Comisiei pentru industrii şi servicii 18 deputaţi din totalul de 18 deputaţi.
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 32 deputaţi din totalul de 33 de membrii ai comisiei.
În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii, au hotărât, în
unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei
în faza unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului, cu
amendamente admise prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezentul raport.
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor.
PREŞEDINTE,
Iulian Iancu

VICEPREŞEDINTE,
Eugen-Gheorghe Nicolăescu

SECRETAR,
Bogdan-Radu Ţîmpău

SECRETAR,
Andreea-Maria Paul
Sef serviciu
Giorgiana Ene
Consilier parlamentar,
Vasilica Popa

Consilieri parlamentari,
Isabela Patricia Robe
Cristina Donea

2

ANEXĂ
AMENDAMENTE
Nr.
crt.
0
1.

2.

ADMISE

Text Lege nr.267/2008

Text adoptat de Senat

1

2
Titlul Legii
LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii
nr.267/2008 privind unele măsuri speciale
pentru reglementarea avansului rest de
justificat, precum şi pentru efectuarea
recepţiei în faza unică a lucrărilor de
construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora
la obiectivul de investiţii Palatul
Parlamentului

Amendamente admise/Autor

Motivaţia

3

4

Nemodificat

Articol unic. – Legea nr.267/2008 privind Art.I. - Nemodificat
unele măsuri speciale pentru reglementarea
avansului rest de justificat, precum şi pentru
efectuarea recepţiei în faza unică a lucrărilor de
construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la
obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.779 din 20 noiembrie 2008, se
modifică şi se completează după cum urmează:

3

Conform
normelor de
tehnică
legislativă.

0

1

2

3
1. Titlul Legii se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„LEGE
privind unele măsuri speciale pentru
reglementarea avansului rest de
justificat, precum şi pentru efectuarea
recepţiei în faza unică a lucrărilor de
construcţii şi a instalaţiilor aferente
acestora la obiectivul de investiţii
Palatul Parlamentului, precum şi
pentru reglementarea unor măsuri cu
privire la administrarea imobilului
„Palatul Parlamentului”

3.
Titlul Legii
LEGE
privind unele măsuri speciale pentru
reglementarea avansului rest de justificat,
precum şi pentru efectuarea recepţiei în faza
unică a lucrărilor de construcţii şi a
instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de
investiţii Palatul Parlamentului

Dep.Valeriu Zgonea – PSD
Dep.Florin Iordache – PSD
Dep.Marian Neacşu – PSD
4.
Art.1. – (1) Operaţiunile legate de
regularizarea sumei de 168.859.872 lei, în
preţuri stabilite la nivelul anului 1989, rămasă
de justificat din avansurile prevăzute la art.1
din Hotărârea Guvernului nr.372/1993 privind
transmiterea obiectivului de investiţii „Casa
Republicii” în administrarea Camerei
Deputaţilor, acordate pentru obiectivul de
investiţii „Casa Republicii”, a cărui denumire
a devenit Palatul Parlamentului, se realizează
de Camera Deputaţilor, cu avizul consiliului
interdepartamental la nivel de demnitari,
potrivit prevederilor prezentei legi.

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi Nemodificat (devine pct.2)
va avea următorul cuprins:
„Art.1. – (1) Operaţiunile legate de
regularizarea sumei de 169.725.486 lei, în
preţuri stabilite la nivelul anului 1989, rămasă
de justificat din avansurile prevăzute la art.1 din
Hotărârea Guvernului nr.372/1993 privind
transmiterea obiectivului de investiţii „Casa
Republicii”
în
administrarea
Camerei
Deputaţilor, acordate pentru obiectivul de
investiţii „Casa Republicii”, a cărui denumire a
devenit Palatul Parlamentului, se realizează de
Camera Deputaţilor, cu avizul consiliului
interdepartamental la nivel de demnitari,
potrivit prevederilor prezentei legi.”
2. La articolul 1, după alineatul (2) se Nemodificat (devine pct.3)
4

4

Pentru o mai
bună
administrare a
imobilului
Palatului
Parlamentului

0

1

2

3

4

introduce un nou alineat, alin.(3) cu
următorul cuprins:
„(3) Preţurile înscrise în evidenţele titularilor
de avans pe baza fişelor de magazie,
balanţelor de materiale, situaţii stocuri
materiale sau alte documente justificative
aferente obiectivului de investiţii „Casa
Republicii” la data la care s-a realizat
inventarierea acestora, conform art.3, sunt
considerate preţuri la nivelul anului 1989
preluate din facturile de achiziţie.”
5.
Art.5. – (1) Materialele de construcţii,
echipamentele, instalaţiile şi celelalte bunuri
care nu mai pot fi preluate la obiectivul de
investiţii Palatul Parlamentului vor fi
valorificate sau casate, sub supravegherea
Camerei Deputaţilor, potrivit prevederilor
legale în vigoare, de titularii de avans,
respectiv de succesorii în drepturi şi
obligaţii ai acestor deţinători.

3. Articolul 5 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art.5. – (1) Materialele de construcţii şi de
instalaţii, echipamentele şi celelalte bunuri
procurate din avansul în sumă de 169.725.486
lei, conform anexei nr.2, existente la data la
care s-a efectuat inventarierea conform art.3 se
valorifică, iar bunurile care nu pot valorificate
se casează de către titularii de avans, respectiv
de succesorii de drepturi şi obligaţii ai acestora,
sub supravegherea Camerei Deputaţilor.
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4. Articolul 5 se modifică şi va avea Pentru o mai
mare claritate.
următorul cuprins:
„Art.5.- (1) Materialele de construcţii,
echipamentele, instalaţiile şi celelalte
bunuri procurate din avansurile, rest de
justificat în sumă totală de 169.725.486
lei, potrivit prevederilor art. 1,
existente la data la care s-a efectuat
inventarierea conform art.3 se valorifică,
iar bunurile care nu pot fi valorificate se
casează de către titularii de avans,
respectiv de succesorii în drepturi şi
obligaţii ai acestora, sub supravegherea
Camerei Deputaţilor. Defalcarea pe
titularii de avansuri, respectiv
succesorii în drepturi şi obligaţii ai
acestora, a valorii materialelor de
construcţii,
echipamentelor,
instalaţiilor şi a celorlalte bunuri,
procurate din avansurile în sumă
totală de 169.725.4586 lei, este
prevăzută în Anexa nr. 2”
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3

4

Comisia pentru industrii şi servicii
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
(2) Sumele rezultate din valorificarea
stocurilor şi a activelor corporale
prevăzute la alin.(1), după deducerea
cheltuielilor de valorificare, se virează ca
venit la bugetul de stat, în termen de 5 zile
de la data încasării contravalorii acestora.
În cazul în care cheltuielile de valorificare
depăşesc cuantumul sumelor obţinute din
valorificare, diferenţa se suportă din
bugetul Camerei Deputaţilor.
(3) Cheltuielile cu casarea se suportă din
bugetul Camerei Deputaţilor.

(2) Sumele obţinute din valorificarea (2) Nemodificat
materialelor şi echipamentelor menţionate la
alin.(1) se virează ca venit la bugetul de stat,
după deducerea cheltuielilor ocazionate de
operaţiunile de valorificare făcute de titularii
de avans.”

6.

5. La articolul 9 alineatul (1) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art.9. – (1) Se aprobă Regulamentul
de recepţie în fază unică a lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente acestora
la obiectivul de investiţii Palatul
Parlamentului, prevăzut în anexa nr.1.”

Art.9. – (1) Se aprobă Regulamentul de
recepţie în fază unică a lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente acestora la
obiectivul Palatul Parlamentului, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din
prezenta lege.

Precizare
necesară
deoarece se
introduce
o
nouă anexă.

Comisia pentru industrii şi servicii
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
6. După articolul 11, se introduc două
noi articole, articolele 12 şi 13, cu
următorul cuprins:
„Art.12. – Pentru imobilul Palatului Pentru o mai
Parlamentului, Camera Deputaţilor bună
administrare a
este administrator unic.

7.
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imobilului
Palatului
Parlamentului

4. După articolul 11 se introduce un nou
articol, art.12, cu următorul cuprins:
“Art.12. – Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă Art.13. – Anexele nr.1 şi 2 fac parte Precizare
din prezenta lege.”
integrantă din prezenta lege.”
necesară.
Dep.Valeriu Zgonea – PSD
Dep.Florin Iordache – PSD
Dep.Marian Neacşu – PSD
8.

5. După anexa nr.1 se introduce o nouă 7. După anexă, care devine anexa nr.1
anexă, anexa nr.2, cu următorul cuprins:
se introduce o nouă anexă, anexa nr.2,
cu următorul cuprins:
(anexată la prezentul raport pag.8)
(anexată la prezentul raport pag.8)

Conform
normelor de
tehnică
legislativă.

Comisia pentru industrii şi servicii
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
9.

Art.II. - Preluarea în administrare de
către Camera Deputaţilor, a spaţiilor din
imobilul Palatul Parlamentului aflate în
administrarea altor instituţii/autorităţi, se
face prin protocol de predare - preluare
în termen de 30 de zile de la data intrării
în vigoare a prezentei legi.
Comisia pentru industrii şi servicii
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
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Este necesar
un protocol de
predare
–
primire
a
spaţiilor aflate
în
incinta
imobilului,
deoarece
Camera
Deputaţilor
devine
administrator
unic.

Text adoptat de Senat

Amendamente admise/Autor

Anexa nr.2

„Anexa nr.2

Valoarea materialelor de construcţii şi de instalaţii, echipamente şi
celelalte bunuri procurate din avansul de 169.725.486 lei, defalcată pe
titulari de avans, respectiv succesori în drepturi şi obligaţii ai acestora

Valoarea materialelor de construcţii , echipamentelor, instalaţiilor şi a
celorlalte bunuri procurate din avansurile, rest de justificat, în sumă
totală de 169.725.486 lei, defalcată pe titulari de avansuri, respectiv
succesori în drepturi şi obligaţii ai acestora

Nr.
crt.

Valoare
- lei -

Nr.
crt.

124.583.712
36.690.270
1.770.633
6.680.871

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Titular de avans, respectiv
succesori în drepturi şi obligaţii ai
acestora
S.C. Instalaţii Carpaţi S.A.
S.C. TC Carpaţi S.A.
S.C. UPA Carpaţi S.A.
S.C. Mobest S.A.
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Titular de avans, respectiv
succesori în drepturi şi obligaţii ai
acestora
S.C. Instalaţii Carpaţi S.A.
S.C. TC Carpaţi S.A.
S.C. UPA Carpaţi S.A.
S.C. Mobest S.A.
TOTAL

Valoare
- lei 124.583.712
36.690.270
1.770.633
6.680.871
169.725.486
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