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Către: DOAMNA SILVIA - CLAUDIA MIHALCEA,
SECRETARUL GENERAL AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

Ref. la: propunere legislativă pentru completarea alineatului 1 al articolului 123 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 
(Pix. 469/2022)

STIMATĂ DOAMNĂ SECRETAR GENERAL,

Urmare adresei dumneavoastră referitoare la transmiterea fişei financiare asupra 
propunerii iegislative pentru completarea alineatului 1 ai articolului 123 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Pix. 469/2022). vă transmitem, 
ataşat, adresa Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administraţiei 
nr. 115818/12.10.2022. .j

Cu deosebită consideraţie.

NINI SĂPUNARU
/

SECRETAR DE STAT
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Către: DOMNUL NINI SĂPUNARU
SECRETAR DE STAT, SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI - 
DEPARTAMENTUL PENTRU RELAŢIA CU PARLAMENTUL

(V

Stimate domnule secretar de stat,

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 10520/28.09.2022 prin care ne-aţi transmis 
solicitarea primită de la Camera Deputaţilor de a comunica fişa financiară a propunerii 
legislative pentru completarea alineatului 1 al articolului 123 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Bp.400/2022, 
Plx.496/2022), vă facem cunoscute următoarele:

Potrivit prevederilor art.15 alin.(1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare: Jn cazurile în care se fac propuneri de 
elaborare a unor proiecte de acte normative/măsuri/politici a căror aplicare atrage 
micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin hwzet, se va
întocmi o fişă financiară, care va respecta condiţiile prevăzute de Legea nr.69/2010. 
în această fişă se înscriu efectele financiare asupra bufetului general consolidat, care 
trebuie să aibă în vedere:

a) schimbările anticipate în veniturile şi cheltuielile bugetare pentru anul curent şi 
următorii 4 ani;

b) estimări privind eşalonarea creditelor bugetare şi a creditelor de angajament, în 
cazul acţiunilor anuale şi multionuaie care conduc la majorarea cheltuielilor;

c) măsurile avute în vedere pentru acoperirea majorării cheltuielilor sau a minusului 
de venituri pentru a nu influenţa deficitul bugetar.”

Totodată, potrivit prevederilor art.15 alin.(l) din Legii responsabilităţii fiscal-bugetare 
nr.69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Jn cazul 
propunerilor de introducere a unor măsuri/politici/iniţiative legislative a căror
adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, iniţiatorii au obligaţia să
prezinte:
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a) fişa financiară prevăzută la art.15 din Legea nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, însoţita de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată;

b) declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu 
obiectivele şi priorităţile strategice specificate.”

Menţionăm faptul că propunerea legislativă vizează limitarea dreptului consiliului local 
de a alege în decursul a 12 luni a unui anumit consilier local, care să exercite calitatea 
de preşedinte de şedinţă, această modificare nedeterminând micşorarea veniturilor sau 
majorarea cheltuielilor aprobate prin bugetul unităţii administrativ-teritoriale.
în acest sens, considerăm că obiectul propunerii legislative nu se încadrează între 
situaţiile pentru care se impune întocmirea unei fişe financiare potrivit prevederilor 
art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, coroborate cu cele ale art.15 
din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010.

Cu stimă,

p. MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE Şl ADMINISTRAŢIEI

SECRETAR DE STAT 
CLAUDiU-VASiLE RĂCUCi
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