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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

ŞI  AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

Nr. 
  

4c-7/585 
Bucureşti, 12 decembrie 2022 

  
  

 
   

 Către, 

 

Comisia  pentru buget, finanțe și bănci 

Domnului președinte, Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 

Domnului președinte, Laurenţiu-Dan LEOREANU 

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.92/2022 pentru modificarea 

art.34 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 

termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, trimis spre dezbatere în fond 

Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisiei pentru 

buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 

cu adresa nr. PLx 505/2022 din 26 septembrie 2022. 

  

VICEPREŞEDINTE 

Angelica FĂDOR 

 

 
 

 
 

 
 

beatrice.meianu
Conform cu originalul
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 
  

Nr.  4c-7/585 

Bucureşti,  12 decembrie 2022 

 
R A P O R T  PRELIMINAR 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.92/2022 pentru modificarea art.34 alin.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene,  

precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

 

            În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate spre 

dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.92/2022 pentru modificarea art.34 alin.(1) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele 

măsuri fiscal-bugetare, trimis cu adresa nr. PLx 505/2022 din 26 septembrie 2022 și 

înregistrat la Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului cu nr.4c-

7/585/27.09.2022. 

           Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în 

ședința din 19 septembrie 2022, cu respectarea prevederilor art.76 alin. (2) din 

Constituția României, republicată. 

 Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 

Constituția României, republicată și ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare.  

 La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului a avut în vedere: 

-  avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 742/28.06.2022); 

- avizul nefavorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale (nr. 4c-6/579/5.10.2022); 
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- avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție sociale (nr. 4c-

9/741/11.10.2022); 

- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități din data de 2 

noiembrie 2022. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.34 alin.(1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015, în sensul instituirii posibilităţii 

ordonatorilor de credite din Ministerul Afacerilor Interne de a angaja şi de a utiliza 

fonduri publice prin utilizarea acreditivelor sau prin efectuarea de plăţi în avans pentru 

achiziţiile de active nefinanciare, bunuri materiale, servicii sau/şi lucrări destinate 

executării misiunilor specifice Ministerului Afacerilor Interne, pentru care perioada de 

realizare depăşeşte anul bugetar în care a fost realizat angajamentul legal sau pentru 

care furnizorii nu doresc să livreze produsele în situaţia în care plata nu se realizează 

prin utilizarea unor astfel de instrumente. 

 În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege mai sus 

menționat în ședința din 12 decembrie 2022.  

 La ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

 La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat, în conformitate 

cu prevederile art.56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, domnul Adrian Voican – secretar de stat în 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

 În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate de către membrii 

Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și 

Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională un raport preliminar 

de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.92/2022 pentru modificarea art.34 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 

anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, în 

forma adoptată de Senat. 

      În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

VICEPREŞEDINTE  

Angelica FĂDOR 

 

SECRETAR,  

Christine THELLMANN 

 

 
Şef serviciu, Cristian BITEA 

Consilier parlamentar, Beatrice DRĂGAN 

 

 


