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Parlamentul  României 

 

Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci 

            Nr. 4c-2/195 
 

 Comisia pentru cultură, arte,    
mijloace de informare în masă 

Nr. 4c – 12/60 

 
RAPORT COMUN  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 4/2022 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 

privind finanțele publice 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 și ale art. 117 alin.(3) din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă au fost sesizate spre dezbatere pe fond, în procedură 
de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 4/2022 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 
privind finanțele publice. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege, 
în ședința din data de 02.03.2022.   

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată și ale 
art. 92 alin. (9) punctul 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 
decizională.  
 La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 
Consiliului Legislativ, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, precum și avizul negativ al 
Comisiei pentru drepturile omului, culte și minorități naționale. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare crearea 
cadrului legal pentru realizarea de plăți anticipate de până la 100%  din fonduri 
publice în vederea achiziționării drepturilor de difuzare a filmelor, acțiunilor 
culturale și evenimentelor de importanță deosebită și/sau majoră, precum și a 
cotizațiilor la organismelor internaționale. 
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Potrivit prevederilor art. 62 și ale art. 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat cu modificările și completările ulterioare, examinarea 
proiectului de Lege a avut loc în ședințe separate. 

Membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au examinat proiectul de 
Lege menționat mai sus, în ședințele din 18 și 25 octombrie 2022. La lucrările 
Comisiei  și-au înregistrat prezența deputații membrii ai acesteia, conform listei de 
prezență. 

Membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au 
examinat proiectul de Lege menționat mai sus în ședința din data de 15 noiembrie. 
La lucrările Comisiei  și-au înregistrat prezența deputații membrii ai acesteia, 
conform listei de prezență. 

La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în calitate de invitați, 
domnul Mihai-Călin Precup, secretar de stat în Ministerul Finanțelor, doamna 
Ramona Săseanu, Producător General și doamna Mihaela Woytovict – Director 
Departamentul Economic, ambele din cadrul Societății Române de Televiziune.       

În urma examinării proiectului de Lege și a opiniilor exprimate, deputații au 
hotărât, cu unanimitatea voturilor exprimate, să propună plenului Camerei 
Deputaților, adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 4/2022 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 
privind finanțele publice, cu amendamentele admise redate în anexă.    

 

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

 

    PREŞEDINTE, 
 

     Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

PREŞEDINTE, 
 

 Iulian BULAI 
 

                           SECRETAR, 

      
            Iulius - Marian FIRCZAK 

 
Șef serviciu, 
Giorgiana Ene 

Consilier parlamentar, 
Valentina Rotaru       
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Anexa   

AMENDAMENTE ADMISE 

asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2022 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 
500/2002 privind finanțele publice 

Nr. 
Crt. 

Text Ordonanță de Urgență  
nr. 4/2022 

Text adoptat de Senat Amendamente admise 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea amendamentelor propuse 

1.   Titlul legii  

Lege  

privind aprobarea Ordonanţei 
de urgență a Guvernului 
nr.4/2022 pentru completarea 
art. 52 din Legea nr.500/2002 
privind finanțele publice 

 

Nemodificat 

 

 

Nemodificat 

2.   Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanţa  de urgență a 
Guvernului nr.4 din 2 
februarie 2022 pentru 
completarea art. 52 din Legea 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.114 din 
4 februarie  2022.  

Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanţa  de urgență a 
Guvernului nr.4 din 2 
februarie 2022 pentru 
completarea art. 52 din Legea 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.114 din 
4 februarie  2022, cu 
următoarele modificări: 
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Nr. 
Crt. 

Text Ordonanță de Urgență  
nr. 4/2022 

Text adoptat de Senat Amendamente admise 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea amendamentelor propuse 

3.  Titlul Ordonanței  

 

Ordonanță de urgență  

pentru completarea art. 52 din  
Legea nr.500/2002 privind 

finanțele publice 

 

 

 

 

Nemodificat  

 

4.   
 
 
 
Art. I - La articolul 52 din 
Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 597 
din 13 august 2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, după alineatul (91) 
se introduce un nou alineat, 
alineatul (92), cu următorul 
cuprins: 
 
 

 1. La articolul I, alineatul 
(92) al articolului 52 se 
modifică și va avea 
următorul cuprins:  
Art. I - Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(92) Prin excepţie de la 

În condiţiile în care Societatea Română de 
Televiziune, în calitatea sa de serviciu public de 
televiziune, este  membru în cadrul mai multor 
organisme/organizaţii   internaționale 
importante, cum sunt:  - Uniunea Europeană de 
Radio şi Televiziune (E.B.U./U.E.R);  
 - Asociaţia Televiziunilor Publice Regionale 
din Europa – CIRCOM Regional,  
-  Uniunea Internaţională de Radio şi 
Televiziune (U.R.T.I),  
- Asociaţia Europeană de Publicitate de 
Televiziune – EGTA, 
 Conferinţa Permanentă a Audiovizualului 
Mediteranean (Co.Pe.AM.), 
 Federatia Internațională a Arhivelor de 
Televiziune – FIAT/IFTA),      
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Nr. 
Crt. 

Text Ordonanță de Urgență  
nr. 4/2022 

Text adoptat de Senat Amendamente admise 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea amendamentelor propuse 

"(92) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (8), 
Societatea Română de 
Radiodifuziune şi Societatea 
Română de Televiziune pot 
efectua plăţi în avans, de până 
la 100% din fonduri publice, 
conform contractelor 
încheiate, pentru finanţarea 
activităţilor specifice privind 
achiziţia drepturilor de 
difuzare a evenimentelor, 
acţiunilor şi concursurilor 
sportive sau artistice 
internaţionale, precum şi plata 
cotizaţiilor la Uniunea 
Europeană de Radio şi 
Televiziune. Prin hotărâre a 
Guvernului se stabilesc 
categoriile de cheltuieli pentru 
care se efectuează plăţi în 
avans." 

prevederile alin. (8), 
Societatea Română de 
Radiodifuziune şi Societatea 
Română de Televiziune pot 
efectua plăţi în avans, de până 
la 100% din fonduri publice, 
conform contractelor 
încheiate, pentru finanţarea 
activităţilor specifice privind 
achiziţia drepturilor de 
difuzare a evenimentelor, 
acţiunilor şi concursurilor 
sportive sau artistice 
internaţionale, precum şi plata 
cotizaţiilor la Uniunea 
Europeană de Radio şi 
Televiziune şi la alte 
organisme şi organizaţii 
internaţionale la care 
Societatea Română de 
Radiodifuziune şi Societatea 
Română de Televiziune sunt 
parte şi/sau membru. Prin 
hotărâre a Guvernului se 
stabilesc categoriile de 
cheltuieli pentru care se 

iar cotizaţiile anuale stabilite/datorate 
structurilor internaționale  mai sus enumerate 
trebuie achitate anticipat şi integral la începutul 
fiecărui an calendaristic, cu excepţia cotizaţiei 
anuale stabilite de către EBU care este plătibilă 
în 4 tranşe, pentru a nu fi intra în contradicţie 
cu legislaţia aplicabilă fondurilor alocate de la 
bugetul de stat, se impune reglementarea 
tuturor aspectelor legate de efectuarea plăţilor 
în avans, în tranşe anuale pentru achiziţionarea 
drepturilor de difuzare a unor competiţii 
sportive, şi nu numai.  
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Nr. 
Crt. 

Text Ordonanță de Urgență  
nr. 4/2022 

Text adoptat de Senat Amendamente admise 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea amendamentelor propuse 

efectuează plăţi în avans." 
Autor amendament: deputat 
PNL Gigel Știrbu 

5.    2. La articolul I, după 
alineatul (101) al articolului 
52 se introduce un nou 
alineat, (102) cu următorul 
cuprins:  

”(102) Sumele reprezentând 
plăți în avans, prevăzute la 
alin. 92, pot fi justificate 
prin bunuri livrate, lucrări 
executate și/sau servicii 
prestate până la  finalizarea 
evenimentelor, acțiunilor, 
concursurilor sportive și/sau 
artistice internaționale ce 
fac obiectul  contractelor.” 

Comisia pentru buget, finanțe 
și bănci 

Introducerea art. (92) impune (raportat la 
situațiile de fapt întâmpinate) introducerea unui 
nou alineat, (102).    
Reformularea se impune în contextul în care 
prestarea/livrarea de bunuri, lucrări, servicii 
aferente evenimentelor indicate la alin. (92) au 
loc după efectuarea plăților și, prin urmare, 
justificarea sumelor plătite în avans nu se poate 
raporta la ”lucrări executate/servicii prestate 
până la termenul stability pentru plata finală” – 
plata finală (în avans) fiind, conform esenței  
alin.” (92), anterioară desfășurării 
evenimentelor.  

6.  Art. II 

Legea nr. 500/2002 privind 

 Nemodificat 
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Nr. 
Crt. 

Text Ordonanță de Urgență  
nr. 4/2022 

Text adoptat de Senat Amendamente admise 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea amendamentelor propuse 

finanţele publice, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 597 
din 13 august 2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu 
completarea adusă prin 
prezenta ordonanţă de 
urgenţă, va fi republicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, după 
aprobarea acesteia prin lege, 
dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

 


