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RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare 

 
   În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică și 

amenajarea teritoriului și Comisia pentru buget, finanțe și bănci  au fost sesizate spre dezbatere, în fond în procedură de urgență, cu proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, trimis cu adresa nr. Plx. 

204 din 22 mai 2017,  înregistrat sub nr.4c-6/208 din 23 mai 2017, respectiv sub nr.4c-2/631 din 23 mai 2017. 

 Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege  în ședința din 15 mai 2017. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 177 din 30 martie 2017, a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și 

propuneri. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil conform avizului nr.4c-11/578/2017. 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�


Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2017 pentru adoptarea unor măsuri 

fiscal-bugetare, în sensul instituirii unor măsuri potrivit cărora, unitățile administrativ-teritoriale pot solicita din contul curent al Trezoreriei Statului 

împrumuturi din venituri din privatizare în limita sumei de 500.000 mii lei pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate 

din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.  

  În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile și-au desfășurat lucrările în ședințe 

separate. 

  Membrii Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege în şedinţa din  19 iunie 2017. 

  La lucrările Comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 25 membri. 

  Membrii Comisiei pentru buget finanțe și bănci a examinat proiectul de lege în şedinţa din 13 iunie 2017. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi din totalul de 25 de membrii ai comisiei. 

 La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate de invitați: 

domnul Ciprian Lucian Roșca - Secretar de Stat, domnul Daniel Marinescu - director din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale,  Administraţiei 

Publice şi Fondurilor Europeneși domnul Laurențiu Dumitru Andrei - director general adj. din cadrul Ministerul Finanțelor Publice. 

 In urma examinării proiectului de lege membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea  proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare cu amendamente admise prezentate în 

Anexa la prezentul raport. 

  În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 
PREŞEDINTE,        PREŞEDINTE, 

Cristian BUICAN            Leonardo BADEA 
 
 

          SECRETAR,                          SECRETAR, 
        Simona BUCURA-OPRESCU    Marilen - Gabriel PIRTEA 

 
Sef serviciu, Sofia Chelaru                Şef serviciu, Giorgiana Ene 
Consilier parlamentar, Nicoleta Toma                        Șef cabinet, Alexandra Nistor 
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Anexă 
 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare 

 
 
Nr.
Crt. 

Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.27/2017 

Forma adoptată de Senat Amendamente admise Motivarea 
amendamentului 

1.    Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.27 
din 30 martie 2017 pentru adoptarea unor 
măsuri fiscal-bugetare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.228 din 3 aprilie 2017, cu următoarea  
modificare: 
 

 Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.27 din 30 martie 2017 pentru 
adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.228 din 3 aprilie 
2017. 

 

2.   
 
 
 Art. 1. - (1) Începând cu data intrării 
în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, prin derogare de la prevederile 
art. 61 alin. (1) şi art. 63 alin. (4) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
unităţile/subdiviziunile administrativ-
teritoriale pot solicita, inclusiv pentru 
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, 
de la Ministerul Finanţelor Publice, în 
cursul anului 2017, contractarea de 
împrumuturi din venituri din privatizare, 
înregistrate în contul curent general al 
Trezoreriei Statului, în limita sumei de 

 1. La articolul 1, partea 
introductivă a alineatului (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art.1.- (1) Începând cu data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, prin derogare de la prevederile 
art.61 alin.(1) şi art.63 alin.(4) şi (41) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
unităţile/subdiviziunile administrativ-
teritoriale pot solicita, inclusiv pentru 
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, 
de la Ministerul Finanţelor Publice, în 
cursul anului 2017, contractarea de 
împrumuturi din venituri din privatizare, 
înregistrate în contul curent general al 
Trezoreriei Statului, în limita sumei de 
500.000 mii lei, pentru asigurarea 
prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor 

 Se elimină  
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500.000 mii lei, pentru asigurarea 
prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor 
finanţate din fonduri externe 
nerambursabile din perioada 2014-2020, 
inclusiv pentru cheltuielile neeligibile 
asociate proiectelor, în următoarele 
condiţii: 

finanţate din fonduri externe 
nerambursabile din perioada 2014-2020, 
inclusiv pentru cheltuielile neeligibile 
asociate proiectelor, pentru asigurarea 
finanțării proiectelor finanţate în perioada 
2007-2013 şi declarate nefuncţionale, cu 
termen de finalizare 31 decembrie 2018, 
pentru plata corecţiilor financiare şi 
arieratelor în următoarele condiţii:” 
 

3.  a) dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată 
de Banca Naţională a României în ultima 
zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării 
împrumutului, plus o marjă de 3,50 puncte 
procentuale şi care rămâne fixă pe toată 
durata de derulare a împrumutului; 
b) perioadă de rambursare: până la 20 de 
ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, 
parţial sau integral; 
c) termenul-limită de depunere la 
direcţiile generale regionale ale finanţelor 
publice/administraţiile judeţene ale 
finanţelor publice a documentelor 
prevăzute la alin. (10) pentru a fi 
transmise Comisiei de autorizare a 
împrumuturilor locale: 31 octombrie 
2017; 
d) limita de îndatorare: exceptat. 
 

Nemodificat Nemodificat  

4.  (2)Sumele acordate cu titlu de împrumut 
din veniturile din privatizare, contractate 
de unităţile/subdiviziunile administrativ-
teritoriale, pot fi utilizate cu respectarea 
destinaţiilor prevăzute la alin. (1) pentru 
cheltuielile aflate în sarcina: 
a) unităţilor/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale, fie semnatare ale contractelor 

Nemodificat Nemodificat  
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de finanţare nerambursabile, fie obligate 
la cofinanţarea proiectelor finanţate din 
fonduri externe nerambursabile în baza 
prevederilor contractelor de finanţare sau 
a acordurilor de parteneriat şi a 
instituţiilor publice finanţate integral din 
bugetul local; 
b) instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii din bugetul 
local; 
c) spitalelor publice din reţeaua 
autorităţilor administraţiei publice locale; 
d)asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară. 
 

5.  (3) Sumele din împrumuturile contractate 
pentru instituţiile publice prevăzute la 
alin. (2) lit. b)-d) se transferă de către 
unităţile/subdiviziunile administrativ-
teritoriale din bugetul împrumuturilor 
interne în bugetele de venituri şi cheltuieli 
ale instituţiilor publice respective sau în 
conturile distincte deschise la Trezoreria 
Statului pe seama asociaţiilor de 
dezvoltare intracomunitară, nepurtătoare 
de dobândă, care efectuează plăţi pe 
destinaţiile pentru care a fost contractat 
împrumutul. 
 

Nemodificat Nemodificat  

6.  (4) Rambursarea împrumuturilor 
prevăzute la alin. (1) se efectuează în 
tranşe trimestriale egale, începând cu 
trimestrul următor acordării acestora. 
Dobânda aferentă reprezintă un venit al 

Nemodificat Nemodificat  
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bugetului Trezoreriei Statului, care se 
calculează lunar prin aplicarea ratei 
dobânzii la soldul împrumutului, începând 
cu luna acordării împrumutului, şi se 
plăteşte trimestrial, în suma cumulată până 
la zi. 
 

7.  (5) Drepturile şi obligaţiile părţilor, 
termenii şi condiţiile de derulare a 
împrumuturilor contractate conform 
prevederilor alin. (1) se stabilesc prin 
convenţie de împrumut. 
 

Nemodificat Nemodificat  

8.  (6) Pentru neplata la termen a ratelor 
scadente şi a dobânzilor de plătit la 
împrumutul acordat se calculează o 
dobândă, pentru fiecare zi de întârziere, la 
nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. 
(5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, până la data 
stingerii obligaţiei. Dobânda reprezintă 
venit al bugetului Trezoreriei Statului. 
 

Nemodificat Nemodificat  

9.  (7) Unitatea/Subdiviziunea administrativ-
teritorială restituie împrumutul şi 
dobânzile aferente în conturi distincte 
deschise la Trezoreria Operativă Centrală, 
codificate cu codul de identificare fiscală 
al acesteia, nepurtătoare de dobândă. 
Obligaţiile de plată se sting în următoarea 
ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi 

Nemodificat Nemodificat  
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de întârziere, dobânzile şi ratele de capital. 
Eventualele sume virate în plus de 
unităţile/subunităţile administrativ-
teritoriale faţă de suma scadentă se 
păstrează în conturi până la scadenţa 
următoare. Pentru împrumuturile 
rambursate integral, sumele rămase în 
conturi se restituie de Ministerul 
Finanţelor Publice în conturile indicate de 
titulari. 
 

10.  (8) În cazul nerespectării prevederilor alin. 
(4), directorii direcţiilor generale 
regionale ale finanţelor publice/şefii 
administraţiilor judeţene ale finanţelor 
publice sistează alimentarea, atât cu cote 
defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu 
sume defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru echilibrarea 
bugetelor locale, cu excepţia plăţilor 
pentru achitarea drepturilor salariale şi a 
contribuţiilor aferente atunci când nu pot 
fi asigurate din venituri proprii. 
 

Nemodificat Nemodificat  

11.  (9) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-
teritoriale pot contracta împrumuturile 
prevăzute la alin. (1) numai cu avizul 
Comisiei de autorizare a împrumuturilor 
locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din 
Legea nr. 273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi numai dacă la 
data depunerii documentaţiei nu prezintă 

Nemodificat Nemodificat  
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restanţe la împrumuturile contractate 
anterior din venituri din privatizare. 
 

12.  (10) Documentele în baza cărora se acordă 
împrumutul, precum şi cele care stau la 
baza obţinerii avizului Comisiei de 
autorizare a împrumuturilor locale vor fi 
stabilite prin ordinul comun al viceprim-
ministrului, ministrul dezvoltării 
regionale, administraţiei publice şi 
fondurilor europene, şi al ministrului 
finanţelor publice prevăzut la alin. (14). 
 

Nemodificat Nemodificat  

13.  (11) Responsabilitatea cu privire la 
documentele prevăzute la alin. (10), 
precum şi încadrarea în scopul pentru care 
se contractează împrumutul revin în 
totalitate autorităţilor administraţiei 
publice locale ale 
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale şi ordonatorilor de credite ai 
instituţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b) şi 
c). 
 

Nemodificat Nemodificat  

14.  (12) Documentele prevăzute la alin. (10) 
se depun, până cel târziu la termenele 
prevăzute la alin. (1), la direcţiile generale 
regionale ale finanţelor 
publice/administraţiile judeţene ale 
finanţelor publice. 
 

Nemodificat Nemodificat  

15.  (13) Ordonatorii principali de credite şi Nemodificat Nemodificat  
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autorităţile deliberative au obligaţia ca la 
elaborarea şi aprobarea bugetelor locale să 
prevadă plata serviciului datoriei publice 
locale aferent împrumuturilor acordate de 
Ministerul Finanţelor Publice. 
 

16.  (14) Mecanismul de acordare şi derulare a 
împrumuturilor acordate 
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale conform prevederilor 
prezentului articol, precum şi modul de 
reflectare a sumelor respective în bugetele 
instituţiilor publice prevăzute la alin. (2) 
se aprobă prin ordin comun al viceprim-
ministrului, ministrul dezvoltării 
regionale, administraţiei publice şi 
fondurilor europene, şi al ministrului 
finanţelor publice. 
 

Nemodificat Nemodificat  

17.  Art. 2. - Sumele rămase în conturile de 
disponibil deschise la Trezoreria 
Operativă Centrală codificate cu codul de 
identificare fiscală al 
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale, după stingerea obligaţiilor de 
plată aferente împrumuturilor contractate 
din venituri din privatizare, în baza 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 51/2010 privind 
reglementarea unor măsuri pentru 
reducerea unor arierate din economie, 
precum şi alte măsuri financiare, aprobată 

Nemodificat Nemodificat  
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cu modificări prin Legea nr. 37/2011, ale 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
3/2013 privind reglementarea unor măsuri 
pentru reducerea unor arierate din 
economie, alte măsuri financiare, precum 
şi modificarea unor acte normative, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 
140/2013, cu modificările ulterioare, în 
baza prevederilor art. XII din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi alte măsuri, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale 
art. IV din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea 
unor măsuri financiare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative, aprobată prin Legea nr. 
40/2016, precum şi ale Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind 
unele măsuri financiare în vederea 
finalizării proiectelor finanţate din 
fondurile Uniunii Europene aferente 
perioadei de programare 2007-2013, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, 
aprobată cu completări prin Legea nr. 
124/2016, se restituie de Ministerul 
Finanţelor Publice în conturile indicate de 
titulari. 
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18.  Art. 3. - Eventualele sume virate în plus 
de unităţile/subdiviziunile administrativ-
teritoriale în contul "Decontări în contul 
Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii" 
deschis pe numele Ministerului Finanţelor 
Publice la Trezoreria Operativă Centrală, 
codificat cu codul de identificare fiscală al 
unităţii administrativ-teritoriale sau cu 
codul de identificare fiscală al Trezoreriei 
Statului, faţă de valoarea împrumuturilor 
rămasă de rambursat, se restituie unităţilor 
subdiviziunilor administrativ-teritoriale în 
conturile indicate de titulari. 

Nemodificat Nemodificat  
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