
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
 COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 

PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA 
TERITORIULUI  

Nr. 4c-6/377  
 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  ȘI 
IMUNITĂȚI 

 
Nr. 4c-11/1277

PLx. 681/2015 
București, 9 februarie 2016 

   

  Către,  

   BIROUL PERMANENT AL 
   CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege   

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2015 privind reglementarea unor 

măsuri fiscal-bugetare, trimis Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea 

teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi pentru dezbatere în fond 

cu adresa nr. PLx. 681 din 19 octombrie 2015. 

  

 

       PREŞEDINTE,                               VICEPREŞEDINTE, 
   Victor Paul DOBRE              Nicolae-Ciprian NICA 

1 

 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�


 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 

AMENAJAREA TERITORIULUI  
Nr. 4c-6/377  
 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  
 ȘI IMUNITĂȚI 

Nr. 4c-11/1277

București, 9 februarie 2016 

PLx. 681/2015 

RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 

 
   În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,  trimis cu adresa nr. PLx nr. 681 din 19 

octombrie 2015 şi înregistrat cu nr.  4c-6/377/2015, respectiv cu nr.4c-11/1277/2015. 

 Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul a adoptat proiectul de lege la data de 12 octombrie 2015. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 821 din 28 iulie 2015, a avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a avizat favorabil proiectul de lege. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri fiscal-bugetare care stabilesc reglementarea modalităţii de 

transmitere şi plată a investiţiilor şi modernizărilor, precum şi a dotărilor aferente imobilelor prevăzute în anexele 3a şi 3b ale Hotărârii 

Guvernului nr.S369/2015, respectiv în anexele 2 şi 3 din Hotărârea Guvernului nr.S490/2015 din proprietatea Regiei Autonome „Administraţia 

Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea publică, respectiv privată a statului și în administrarea Serviciului Român de Informații. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, examinarea proiectului de lege a avut loc 

în ședință comună, în data de 9 februarie 2016. 

  Din numărul total de 23 de membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au participat la şedinţă 19 

deputaţi.  

  Din numărul total de 26 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, deputaţii au fost prezenţi  la dezbateri conform listei 

de prezenţă. 

La dezbaterile care au avut loc au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, domnul Liviu Neagu - secretar general adjunct din cadrul Secretariatului General al Guvernului, domnul Răducu 

Gheorghe - sef direcție și doamna Coralia Panaite din cadrul Serviciului Român de Informații. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare cu amendamentele 

admise prezentate în anexă. 

       În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de  lege face parte din categoria legilor ordinare. 

           

                                               PREŞEDINTE,                                         VICEPREŞEDINTE, 
        Victor Paul DOBRE                                        Nicolae-Ciprian NICA             

 
 

                              SECRETAR,           SECRETAR, 
               Radu BABUȘ                                            Sorin Constantin STRAGEA 
 
 
Sef serviciu, Sofia Chelaru 
Consilier parlamentar, Nicoleta Toma           Consilier parlamentar, Alexandra Mușat 
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                             Anexa 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr. 
Crt. 

Text Ordonanța Guvernului 
nr.22/2015 

Forma adoptată de Senat Amendamente Motivare 

1.  Titlul Legii 

LEGE  
pentru aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr.22/2015 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare 

 

Nemodificat  

2.  Articol unic.- Se aprobă Ordonanța 
Guvernului nr.22 din 28 iulie 2015 
privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare, adoptată în temeiul 
art.1 pct.I.3 din Legea nr.182/2015 
privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanțe, și publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.577 din 31 iulie 2015, cu 
următoarele modificări: 

Art.I.- Se aprobă Ordonanța 
Guvernului nr.22 din 28 iulie 
2015 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare, 
adoptată în temeiul art.1 pct.I. 
poz.3 din Legea nr.182/2015 
privind abilitarea Guvernului 
de a emite ordonanțe, și 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.577 
din 31 iulie 2015, cu 
următoarele modificări: 

Autor: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități și 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea 
teritoriului 

Tehnică legislativă 
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3. Titlul ordonanţei 
 

Ordonanţă  
privind reglementarea unor măsuri 

fiscal-bugetare 
 

Nemodificat Nemodificat  

4.  Art. 1 - (1) Se alocă de la 
bugetul de stat, prin bugetul Serviciului 
Român de Informaţii, suma de 31.413 
mii lei pentru plata investiţiilor şi 
modernizărilor, finalizate, aflate în 
proprietatea Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat" şi achiziţionate din 
fondurile proprii ale regiei, prevăzute în 
anexa nr. 3a la Hotărârea Guvernului nr. 
S369/2015 privind transmiterea unui 
imobil aflat în proprietatea publică a 
statului, din administrarea Regiei 
Autonome "Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat" în administrarea 
Serviciului Român de Informaţii, care 
trec, în condiţiile legii, în domeniul 
public al statului, la valoarea de 
inventar, inclusiv TVA şi în 
administrarea Serviciului Român de 
Informaţii. 
 (2) Sumele prevăzute la alin. (1) 
majorează valoarea imobilului prevăzut 
în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului 
nr. S369/2015. 
 

  Nemodificat  Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

5.  Art. 2 - (1) Se alocă de la 
bugetul de stat, prin bugetul Serviciului 
Român de Informaţii, suma de 306 mii 
lei, reprezentând contravaloarea 

Nemodificat Nemodificat 
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bunurilor de natura activelor fixe şi a 
obiectelor de inventar, aflate în 
proprietatea Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat" şi achiziţionate din 
fondurile proprii ale Regiei, prevăzute în 
anexa nr. 3b la Hotărârea Guvernului nr. 
S369/2015, care trec, în condiţiile legii, 
în domeniul privat al statului, la 
valoarea rămasă de amortizat, inclusiv 
TVA, şi în administrarea Serviciului 
Român de Informaţii. 
 (2) Contravaloarea obiectelor de 
inventar prevăzute la alin. (1) se achită 
din bugetul Serviciului Român de 
Informaţii, din fondurile alocate de la 
bugetul de stat cu această destinaţie, în 
anul 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  Art. 3 - (1) Fondurile alocate de 
la bugetul de stat prevăzute la art. 1 alin. 
(1) şi art. 2 alin. (1) se achită, în patru 
rate anuale egale, începând cu anul 
2016. 
 (2) Investiţiile şi modernizările 
prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi 
dotările prevăzute la art. 2 se predau pe 
bază de protocol de predare-primire 
încheiat între Regia Autonomă 
"Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat" şi Serviciul Român 
de Informaţii, în termen de 30 de zile de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe. 
 (3) Serviciul Român de 
Informaţii şi Ministerul Finanţelor 

  Nemodificat  Nemodificat  
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Publice vor opera în mod corespunzător 
modificările datelor din inventarul 
centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1.705/2006 pentru 
aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al 
statului, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

7.  
 
 Art. 4 - (1) Se alocă de la 
bugetul de stat, prin bugetul Serviciului 
Român de Informaţii, suma de 749 mii 
lei pentru investiţiile şi modernizările, 
finalizate, aflate în proprietatea Regiei 
Autonome "Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat" şi achiziţionate din 
fondurile proprii ale Regiei, prevăzute în 
anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 
S490/2015 privind transmiterea unui 
imobil din proprietatea privată a statului 
şi din administrarea Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat" în proprietatea 
publică a statului şi în administrarea 
Serviciului Român de Informaţii, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, care trec, în condiţiile legii, 
în domeniul public al statului, la 
valoarea rămasă de amortizat, inclusiv 
TVA, şi în administrarea Serviciului 
Român de Informaţii. 
 (2) Sumele prevăzute la alin. (1) 
majorează valoarea imobilului din anexa 

 1. Art.4 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 
”Art.4.- (1) Se alocă de la bugetul de 
stat, prin bugetul Serviciului Român 
de Informații, suma de 749 mii lei 
pentru investițiile și modernizările, 
finalizate, aflate în proprietatea 
Regiei Autonome ”Administrația 
Patrimoniului Protocolului de Stat” 
și achiziționate din fondurile proprii 
ale Regiei, prevăzute în anexa nr.2 la 
Hotărârea Guvernului nr.S490/2015 
privind transmiterea unui imobil din 
proprietatea privată a statului și din 
administrarea Regiei Autonome 
”Administrația Patrimoniului 
Protocolului de Stat” în proprietatea 
publică a statului și în administrarea 
Serviciului Român de Informații, 
care trec, în condițiile legii, în 
domeniul public al statului, la 
valoarea de inventar, inclusiv 
TVA, și în administrarea Serviciului 

 1. Articolul 4 se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
”Art.4.- (1) Se alocă de la 
bugetul de stat, prin bugetul 
Serviciului Român de 
Informații, suma de 749 mii 
lei pentru investițiile și 
modernizările, finalizate, 
aflate în proprietatea Regiei 
Autonome ”Administrația 
Patrimoniului Protocolului de 
Stat” și achiziționate din 
fondurile proprii ale Regiei, 
prevăzute în anexa nr.2 la 
Hotărârea Guvernului 
nr.S490/2015 privind 
transmiterea unui imobil din 
proprietatea privată a statului 
și din administrarea Regiei 
Autonome ”Administrația 
Patrimoniului Protocolului de 
Stat” în proprietatea publică a 
statului și în administrarea 

Reglementare corectă 
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nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 
S490/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

Român de Informații. 
 (2) Sumele prevăzute la 
alin.(1) majorează valoarea 
imobilului din anexa nr.1 la 
Hotărârea Guvernului 
nr.S490/2015.” 
 

Serviciului Român de 
Informații, cu modificările şi 
completările ulterioare, care 
trec, în condițiile legii, în 
domeniul public al statului, la 
valoarea de inventar, 
inclusiv TVA, și în 
administrarea Serviciului 
Român de Informații. 
 (2) Sumele prevăzute 
la alin.(1) majorează valoarea 
imobilului din anexa nr.1 la 
Hotărârea Guvernului 
nr.S490/2015 cu modificările 
şi completările ulterioare.” 
 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități și 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea 
teritoriului 
 

8.  
 
 Art. 5 Se alocă de la bugetul de 
stat, prin bugetul Serviciului Român de 
Informaţii, suma de 36 mii lei, 
reprezentând contravaloarea bunurilor 
de natura activelor fixe, aflate în 
proprietatea Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat", prevăzute în anexa 
nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 
S490/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, care trec, în 

 2. Articolul 5 se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
”Art.5.- Se alocă de la bugetul de 
stat, prin bugetul Serviciului Român 
de Informații, suma de 36 mii lei, 
reprezentând contravaloarea 
bunurilor de natura activelor fixe, 
aflate în proprietatea Regiei 
Autonome ”Administrația 
Patrimoniului Protocolului de Stat”, 
prevăzute în anexe nr.3 la Hotărârea 
Guvernului nr.S490/2015, care trec, 

 Se elimină. 
 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități și 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea 
teritoriului 

Reglementare corectă 
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condiţiile legii, în domeniul privat al 
statului, la valoarea rămasă de 
amortizat, inclusiv TVA, şi în 
administrarea Serviciului Român de 
Informaţii. 

în condițiile legii, în domeniul privat 
al statului, la valoarea rămasă de 
amortizat, inclusiv TVA, și în 
administrarea Serviciului Român de 
Informații.” 
 

9.  Art. 6 - (1) Fondurile alocate de 
la bugetul de stat prevăzute art. 4 alin. 
(1) şi art. 5 se achită, în patru rate anuale 
egale, începând cu anul 2016. 
 (2) Investiţiile şi modernizările 
prevăzute la art. 4 alin. (1), precum şi 
dotările prevăzute la art. 5 se predau pe 
bază de protocol de predare-primire 
încheiat între Regia Autonomă 
"Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat" şi Serviciul Român 
de Informaţii, în termen de 30 de zile de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe. 
  (3) Serviciul Român de 
Informaţii şi Ministerul Finanţelor 
Publice vor opera în mod corespunzător 
modificările datelor din inventarul 
centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1.705/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

  Nemodificat  Nemodificat  

10.    Art.II. - Pentru anul 
2016 contravaloarea 
obiectelor de inventar 
prevăzute la art.2 alin.(1) 
din Ordonanța Guvernului 
nr.22/2015 privind 
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reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare, cu 
modificările aduse prin 
prezenta lege, se achită din 
bugetul Serviciului Român 
de Informații din fondurile 
alocate de la bugetul de stat 
cu această destinație în anul 
2016. 
 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități și 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea 
teritoriului 
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