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Comisia pentru buget, finanfe, activitate bancara piapd de capital
Nr. XXII/669/07.12.2021

RAPORT
asupra

propunerii legislative pentru completarea art.30 din Legea nr.500/2002 privind 
finantele publice si pentru abrogarea art.29 din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice 

in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice

L499^2021

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republican cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru buget, finance, activitate bancara ^i piai:a de capital, prin 
adresa L499/20i21, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, m vederea 
dezbaterii §i elaborarii raportului asupra propunerii legislative pentru completarea art.30 
din Legea nr.500/2002 privind finantele publice si pentru abrogarea art.29 din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului platit 
din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice 
inifiata de: Dragu Anca Dana - senator USR_PLUS; Ghica Cristian - senator USR_PLUS; Ivan Dan - 
senator USR_PLUS; Popescu Ion-Drago§ - senator USR_PLUS; Potera§ Cosmin-Marian - senator 
USR_PLUS; Spataru Elena-Simona - senator USR_PLUS; Trifan Raoul-Adrian 
USR_PLUS; Apostol Alin-Gabriel - deputat USR_PLUS; Badea Mihai-Alexandru - deputat 
USR_PLUS; Blaga Daniel-Codrut - deputat USR_PLUS; Botez Mihai-Catalin - deputat USR_PLUS; 
Bulai lulian - deputat USR_PLUS; Chichirau Cosette-Paula - deputat USR_PLUS; Cristian Brian - 
deputat USR_PLUS; Dehelean Silviu - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin - deputat 
USR_PLUS; Hangan Pollyanna-Hanellore - deputat USR_PLUS; Havarneanu Filip - deputat 
USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul - deputat USR_PLUS; Lazar lon-Marian - deputat USR_PLUS; 
Lorincz §tefan-Iulian - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian - deputat USR_PLUS; Murariu 
Oana - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena - deputat USR_PLUS; Ozmen Oana-Marciana - 
deputat USR_PLUS; Polijeanu Mihai-Lauren^iu - deputat USR_PLUS; Pruna Cristina-Madalina -

senator



deputat USR_PLUS; Prunean Alin-Costel - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia - deputat 
USR_PLUS; Rodeanu Bogdan-Ionel - deputat USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-Daniela - 
deputat USR_PLUS; Ungureanu Emanuel-Dumitru - deputat USR_PLUS.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare completarea art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile §i completarile ulterioare §i abrogarea 
art.29 din Ordonanfa de urgenj:a a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului 
platit din fonduri publice in anul 2015, precum §i alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, 
aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr.71/2015, cu modificarile §i completarile 
ulterioare.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativa. 
Consiliul Economic §i Social a avizat favorabil propunerea legislativa.

La dezbaterea propunerii legislative a participat, in conformitate cu prevederile art.63 
din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, domnul secretar de stat 
Lucian-Ovidiu Heiu§ din partea Ministerului Finanfelor.

In sedinta din data de 07.12.2021, membrii Comisiei au analizat propunerea legislativa, 
avizele si amendamentele depuse si au hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte un raport 
de respingere cu un amendament respins.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i pia^a de capital supune spre 
dezbatere §i adoptare Plenului Senatului, raportul de respingere cu un amendament 
respins si propunerea legislativa.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din categoria 
legilor ordinare si urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art. 76 alin. [2) din 
Constitutia Romaniei, republicata.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitu^:ia Romaniei, republicata §i ale art.92 
din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, Senatul este prima Camera 
sesizata.

Pre^edinte, Secretar,

Senator Claudiu-Marinel MURESAN Senator lonel-Danut CRISTESCU
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Anexa la Raportul nr. XXII/669/07.12.2021

AMENDAMENT RESPINS

la propunerea legislativa pentru completarea art.30 din Legea nr.500/2002 privind finantele publice si pentru 
abrogarea art.29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului platit din 

fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice

L499/2021

TextulL 499/2021 Amendament propusNr.
Art. I. - La articolul 30 din Legea nr. 500/2002 privind 
finantele publice, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea 1, nr. 579 din 13 august 2002, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, dupa alineatul {2^], 
se introduc trei noi alineate, alin. {2^], (23) ^i (2'^), cu 
urmatorul cuprins:

Art. I. La articolul 30 din Legea nr. 500/2002 privind 
finan(ele publice, publicata in Monitorul Oficial . al 
Romaniei, Partea 1, nr. 579 din 13 august 2002, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, dupa alineatul {2^), 
se introduc trei noi alineate, alin. (2^) ^i (23) (2'*) cu 
urmatorul cuprins:

1

(22) Alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului se face doar in urma unui proces de 
consultare publica, cu justificarea motivelor care au stat 
la baza alocarii sumelor si din care sa reiasa caracterul 
urgent sau neprevazut al cheltuielilor care vor fi finantate 
din Fond, cu justificarea criteriilor de selectie a 
ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat si ai 
bugetelor locale, a modului in care au fost calculate sumele 
alocate, precum si cu indicarea naturii si valorii 
cheltuielilor ordonatorilor de credite care vor fi acoperite 
din sumele alocate.

„(22) Alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului se face doar cu justificarea motivelor 
care au stat la baza alocarii sumelor si din care sa reiasa 
caracterul urgent sau neprevazut al cheltuielilor care vor fi 
finantate din Fond, cu justificarea criteriilor de selectie a 
ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat si ai 
bugetelor locale, a modului in care au fost calculate sumele 
alocate, precum si cu indicarea naturii si valorii 
cheltuielilor ordonatorilor de credite care vor fi acoperite 
din sumele alocate.”


