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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă  
a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea şi completarea  

Legii contabilităţii nr. 82/1991 
 
 

 
Cu adresa nr. PLX 860 din 10 decembrie 2007, Biroul Permanent conform 

art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în 
procedură de urgenţă, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci cu proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 
82/1991. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ nr. 
1273 din 25.09.2007 şi avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Obiectul de reglementare al proiectului de Lege este crearea cadrului juridic 
privind raportarea la Institutul European de Statistică (EUROSTAT) a datelor 
statistice în domeniul finanţelor publice, la termene precise, respectând Sistemul 
European de Conturi, potrivit obligaţiei ce incubă României în calitatea sa de 
membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. 

Prin prezentul act normativ se creează cadrul legal pentru ca Ministerul 
Economiei şi Finanţelor să împuternicească şi alte persoane decât cele cu atribuţii de 
inspecţie fiscală şi comisari ai Gărzii Financiare să aplice sancţiunile prevăzute de 
lege în scopul responsabilizării ordonatorilor principali de credite de la toate nivelele 
administraţiei publice centrale, locale şi de asigurări sociale să respecte termenele de 
prezentare a situaţiilor financiare. In acelaşi timp, se creează cadrul legal pentru ca 
Ministerul Economiei şi Finanţelor să poată bloca deschiderea de credite bugetare ale 
ordonatorilor principali de credite a bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale de 
stat şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări de sănătate, bugetului asigurărilor 
pentru şomaj şi bugetelor locale. Astfel, unităţile de trezorerie a statului pot opri 
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efectuarea plăţilor către instituţiile publice care nu au prezentat la termen situaţiile 
financiare. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice, potrivit art. 76 
din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului în şedinţa Comisiei din data de 6 februarie a.c. au 
participat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, din partea Guvernului domnul  Eugen Ciorici, vicepreşedinte al Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, doamna Ilie Doina, director general şi doamna 
Alecu Georgeta, şef serviciu în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor. 

La lucrările comisiei au participat 24 deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.  
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 27 

noiembrie 2007. 
Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a 

art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a 
Camerei Deputaţilor . 

In urma dezbaterii proiectului de Lege, în şedinţa din data de 6 februarie 
2008, comisia propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei 
Deputaţilor a raportului de adoptare cu amendamentele prezentate în anexă 
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ANEXĂ 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 

1. 

Lege pentru respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 102/2007 
pentru modificarea şi completarea Legii 
contabilităţii nr. 82/1991 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 102/2007 
pentru modificarea şi completarea Legii 
contabilităţii nr. 82/1991 
 

Titlul legii este pus în acord cu conţinutul. 

2. 

ARTICOL UNIC. Se respinge 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
102/2007 pentru modificarea şi 
completarea Legii contabilităţii nr. 
82/1991, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 689 din 10 
octombrie 2007. 

ARTICOL UNIC. Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 102/2007 
pentru modificarea şi completarea Legii 
contabilităţii nr. 82/1991, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 689 din 10 octombrie 2007. 

Actul normativ este necesar, pentru 
realizarea cadrului juridic privind 
raportarea la Institutul European de 
Statistică a datelor statistice în domeniul 
finanţelor publice. 

 
 
 
 


	Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
	Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

