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RAPORT COMUN 

asupra
Propunerii legislative pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare privind 

acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului

(L500/2021)

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi 
Comisia pentru administraţie publică, prin adresa L500/2021, au fost sesizate de către 
Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului comun asupra 
propunerii legislative pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea 
unor împrumuturi din Trezoreria Statului, iniţiată de Berea Cristinel-Gabriel - senator 
USR.PLUS; Bordei Cristian - senator USR_PLUS; Cernic Sebastian - senator USR.PLUS; Darău 
Ambrozie-Irineu - senator USR_PLUS; Dinică Silvia-Monica - senator USR_PLUS; Ivan Dan - senator 
USR_PLUS: Mureşan Claudiu-Marinel - senator USR_PLUS; Negoi Eugen-Remus - senator USR_PLUS; 
Popescu lon-Dragoş - senator USR_PLUS; Poteraş Cosmin-Marian - senator USR_PLUS; Spătaru 
Elena-Simona - senator USR_PLUS; Trifan Raoul-Adrian - senator USR„PLUS; Vlad Sergiu Cosmin - 
senator USR_PLUS: Barna Ilie-Dan - deputat USR_PLUS: Blaga Daniel-Codruţ - deputat USR„PLUS; 
Botez Mihai-Cătâlin - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra - deputat USR_PLUS; Ciornei 
Radu Tudor - deputat USR_PLUS; Cristian Brian - deputat USR.PLUS; Fâlcoi Nicu - deputat 
USR_PLUS: Ichim Cristian-Paul - deputat USR_PLUS; Lazâr Teodor - deputat USR_PLUS; Lorincz 
Ştefan-Iulian - deputat USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian - 
deputat USR_PLUS; Moşteanu Liviu-Ionuţ - deputat USR.PLUS; Neagu Denisa-Elena - deputat 
USR„PLUS; Ozmen Oana-Marciana - deputat USR_PLUS; Prunean Alin-Costel - deputat USR_PLUS; 
Rodeanu Bogdan-Ionel - deputat USR.PLUS; Seidler Cristian-Gabriel - deputat USR„PLUS; Tulbure 
Simina-Geanina-Daniela - deputat USR_PLUS; Ungureanu Emanuel-Dumitru - deputat USR_PLUS.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unei derogări de la 
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările 
ulterioare, astfel încât unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita în anii 
2021-2022 contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul 
curent al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 1.000.000 mii lei şi în anumite condiţii de 
stabilire a dobânzii, perioadei de rambursare şi limitei de îndatorare.



împrumuturile vor fi utilf2ate pentru asigurarea funcţionării sistemului centralizat de 
furnizare a energiei termice» respectiv pentru plata facturilor restante şl acoperirea 
pierderilor induse de prestarea serviciului de termoficare.

Documentele In baza cărora se acordă împrumuturile» mecanismul de acordare şi 
derulare a împrumuturilor şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele 
instituţiilor publice locale vor n stabilite prin ordin al ministrului finanţelor.

Consiliul Legislativa avizat favorabil propunerea legislativă» cu observaţii.

tn conformitate cu prevederile art63 din Regulamentul Senatului» republicat» cu 
modificările ulterioare» la dezbaterea propunerii legislative a participat domnul Lucian 
Hetuş, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

!n şedinţe separate» în data de 16.11.2021 şi 17.11.2021» membrii celor două comisii 
au analizat propunerea legislativă şi avizele primite şi au hotărât» cu majoritate de voturi» 
să adopte un raport de admitere» cu amendamente admise. Amendamentele admise sunt 
cuprinse în anexa la prezentul raport

Comisia pentru buget» finanţe» activitate bancară şi piaţă de capital supune spre 
dezbatere şi adoptare Plenului Senatului» raportul de admitere cu amendamente admise 
şi propunerea legislativă.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare şl urmează a fi adoptată tn conformitate cu prevederile art 76 alin. (2) din 
Constituţia României» republicată.

Potrivit prevederilor art75 alln.(li din Constituţia României» republicată şi ale art.92 
din Regulamentul Senatului» republicat, cu modificările ulterioare Senatul este prima 
Cameră sesizată.

Preşedinte, Secretar,

Senator Claudiu-Marinel MUREŞAN Senator tonel^Dânuţ CRI5TESCU
%

Preşedinte, Secretar,

■CIĂSZĂSenator RKânivZsoit Senator POPA Măricel

u
ftetfKttt Con» coord M. Splrtdeo



; ANEXA
La Raportul Nr.XXn/670/2021 

Nr. XXX/274/2021
AMENDAMENTE ADMISE

la Propunerea legislativă pentru aprobarea unor măsuri fîscal-bugetare privind acordarea unor
împrumuturi din Trezoreria Statului 

(L500/2021)

ObservaţiiAmendamentNr.CrL Text iniţiativă legislativă
Titlul propunerii legislative se modifică şi 
va avea următorul cuprins:

1.

Amendament adoptat de cele 
două comisii.Titlu Titlu

Lege pentru aprobarea unor măsuri 
fiscal-bugetare privind acordarea unor 
împrumuturi din Trezoreria Statului

Lege privind aprobarea unor măsuri 
fiscal-bugetare pentru acordarea unor 
împrumuturi din Trezoreria Statului
Litera d) a alineatului (1) al articolului unic 
se modifică si va avea următorul cuprins:

2.

Articol unic Articol unic

Alin. (1)
începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei legi, prin derogare de la 
prevederile art fti alin. Tll şi art. 63 alin. 
(4^11 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale art. 10

Alin. (1)
începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei legi, prin derogare de la 
prevederile art. 61 alin. Tll şi art. 63 alin. 
(4^1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum si ale art.

Amendament adoptat de cele 
două comisii.

!



10 din Ordonanţa de urgentă a Guvernului
nr. 114/2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a 
unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene, cu modificările şi

ulterioare, 
administrativ- 

teritoriale pot solicita în anii 2021-2022 
contractarea de împrumuturi din venituri 
din privatizare, înregistrate în contul curent 
general al Trezoreriei Statului, în limita 
sumei de 1.000.000 mii lei pentru 
perioada
împrumutului autorizat se va face cu 
precădere în anul 2021, în limita sumelor 
aprobate, conform legii, ca plafoane de 
contractare şi de trageri pentru fiecare 
dintre anii 2021 şi 2022. împrumuturile se 
contractează de unităţile administrativ- 
teritoriale pentru asigurarea finanţării 
cheltuielilor curente pentru asigurarea 
funcţionării sistemului centralizat de 
furnizare a energiei termice, respectiv 
pentru plata facturilor restante şi 
acoperirea pierderilor induse de prestarea 
serviciului de termoficare în următoarele 
condiţii:

din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr.
114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor 
măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene, cu modificările şi 
completările 
unităţile/subdiviziunile 
teritoriale pot solicita în anii 2021-2022 
contractarea de împrumuturi din venituri 
din privatizare, înregistrate în contul curent 
general al Trezoreriei Statului, în limita 
sumei de 1.000.000.00 mii lei pentru 
perioada 2021-2022. Tragerea împrumutului 
autorizat se va face cu precădere în anul 
2021, în limita sumelor aprobate, conform 
legii, ca plafoane de contractare şi de trageri 
pentru fiecare dintre anii 2021 şi 2022. 
împrumuturile se contractează de unităţile 
administrativ-teritoriale pentru asigurarea 
finanţării cheltuielilor curente pentru 
asigurarea funcţionării sistemului centralizat 
de furnizare a energiei termice, respectiv 
pentru plata facturilor restante şi acoperirea 
pierderilor induse de prestarea serviciului de 
termoficare în următoarele condiţii:

completările
unităţile/subdiviziunile

ulterioare,
administrativ-

2021-2022. Tragerea

\

i

d) termenul limită de depunere la direcţiile 
generale regionale ale finanţelor 
publice/administraţiile judeţene ale 
finanţelor publice a documentelor

d) termenul limită de depunere la direcţiile 
generale regionale ale finanţelor 
publice/administraţiile judeţene ale 
finanţelor publice a documentelor care



prevăzute la alin. (9). pentru a fi transmise 
Comisiei de autorizare a împrumuturilor 
locale: 31 martie 2022.

vor fi stabilite prin ordinul prevăzut la
alin. (12). pentru a fi transmise Comisiei de 
autorizare a împrumuturilor locale: 31 
martie 2022.

Autor: Comisia pentru administraţie publica


