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Nr.25/ 
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Bucureşti,         
Nr. 22/518/ 23.02.2011 

                                                                                             
        

 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun înlocuitor asupra proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2010 privind reglementarea unor 
măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare trimis 
comisiei de buget, finanţe şi bănci şi  comisiei pentru  administraţie publică, amenajarea 
teritoriului  şi echilibru ecologic pentru examinare pe fond, cu adresa Biroului Permanent 
nr.PLx 537 din 9 noiembrie 2010. 
 
 

 
                                 PREŞEDINTE,                                  PREŞEDINTE, 
 
                            Sulfina BARBU                                 Viorel ŞTEFAN     
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Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic 
Bucureşti, Nr. 
 

 Comisia pentru  buget,  finanţe  
şi bănci 
 
Bucureşti,     
Nr. 22/ 518/ 23.02.2011 

 
 
 

RAPORT   COMUN  ÎNLOCUITOR 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor 

arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare  
 
 

Cu adresa nr.PL.x 537 din 9 noiembrie 2010, Biroul Permanent, în temeiul art.95 şi 
115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în procedură de urgenţă, spre 
dezbatere în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru  administraţie 
publică, amenajarea teritoriului  şi echilibru ecologic cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru 
reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare.  

   
La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu art.97 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ cu adresa nr.746/2010; 
• avizul favorabil a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 
 Prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă are ca obiect asigurarea de facilităţi din 

partea statului pentru autorităţile administraţiei publice locale, care constau în acordarea de 
împrumuturi, în vederea achitării obligaţiilor restante către diverşi operatori economici, 
furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, în vederea respectării Aranjamentului stand-by dintre 
România şi Fondul Monetar Internaţional, referitor la eliminarea plăţilor restante. 
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Prin obiectul său de reglementare, proiectul de act normativ se încadrează în categoria 
legilor ordinare, iar în aplicarea dispoziţiilor art.75 alin. (1) din Constituţia României, 
republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat în Senat în şedinţa din data de 29 septembrie 2010. 
 
La dezbaterile comisiei buget, finanţe şi bănci au participat în conformitate cu 

prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Ion 
Ghizdeanu- preşedinte Comisia de Prognoză, domnul Marin Cojoc- director în cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice şi din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul 
Daniel Marinescu -  director. 

La lucrările comisiei au participat  36  deputaţi, din totalul de 39 membri ai comisiei 
de buget, finanţe şi bănci. 

 
La dezbaterile comisiei pentru  administraţie publică, amenajarea teritoriului  şi 

echilibru ecologic au participat în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Gabriela Popescu – şef serviciu şi domnul Laurenţiu 
Andrei- director general adjunct din Ministerul Finanţelor Publice. 

Din numărul total de 32 membri ai comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic au participat la dezbateri 30 deputaţi. 

 
În urma dezbaterii  proiectului  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din 
economie, precum şi alte măsuri financiare, în şedinţa din data de 16 noiembrie 2010  membrii 
Comisiei de administraţie publică, amenajarea teritoriului  şi echilibru ecologic cu unanimitate 
de voturi şi  în şedinţa din data de 2 februarie 2011, membrii Comisiei de buget, finanţe şi 
bănci, cu unanimitate de voturi,  propun supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului 
Camerei Deputaţilor a unui  raport favorabil al proiectului de Lege cu amendamente 
admise prevăzute în Anexă.   

 
PREŞEDINTE, 

 
Sulfina BARBU 

 
 

SECRETAR, 
 

Gheorghe CIOCAN 

PREŞEDINTE, 
 

 Viorel ŞTEFAN  
 
 

SECRETAR, 
 

Iuliu NOSA 
 

Consilier, Sofia Chelaru 
                                                                                               Şef serviciu:  

Consilier parlamentar, Gica Roşu      
 

                                                                                                                                       Consilier, 
                                                                                                            Luminiţa Ghiorghiu     
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Anexă 
    
În urma dezbaterii, Comisiile propun aprobarea proiectului de lege, cu următoarele modificări: 
 

 
Nr.crt. Text OUG 51/2010 

 
Text Senat Amendamente propuse  

 
 

Motivaţie 
1.  

 

Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 51 din 16 
iunie 2010 privind 
reglementarea unor măsuri 
pentru reducerea unor 
arierate din economie, 
precum şi alte măsuri 
financiare, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 413 
din 21 iunie 2010. 

Art.I.- Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 51 din 16 
iunie 2010 privind 
reglementarea unor măsuri 
pentru reducerea unor 
arierate din economie, 
precum şi alte măsuri 
financiare, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 413 
din 21 iunie 2010, cu 
următoarele modificări: 

 

2.  ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ  

privind reglementarea unor 
măsuri pentru reducerea 

unor arierate din economie, 
precum şi alte măsuri 

financiare 

nemodificat nemodificat  

3.   
 
 
 
 

nemodificat 1. La articolul 1 alineatele 
(1), (3) şi (5)  se modifică şi 
vor  avea  următorul 
cuprins: 
 

Volumul mare al plăţilor 
restante înregistrate, la 
nivel naţional, de 
unităţile administrativ-
teritoriale faţă de 
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Nr.crt. Text OUG 51/2010 
 

Text Senat Amendamente propuse  
 

 
Motivaţie 

Art.1- (1) Prin excepţie de la 
prevederile art. 61 din Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, în anul 2010 
Ministerul Finanţelor Publice 
acordă unităţilor 
administrativ-teritoriale 
împrumuturi din veniturile 
obţinute din privatizare, 
înregistrate în contul curent 
general al Trezoreriei 
Statului, cu o dobândă de 
6,25%, cu termen de 
rambursare de maximum 5 
ani, cu o perioadă de graţie de 
un an, în limita sumei de 
1.500.000 mii lei, pentru 
achitarea obligaţiilor de plată 
restante înregistrate de 
acestea la data de 31 
decembrie 2009 faţă de 
operatorii economici furnizori 
de bunuri, servicii şi lucrări, 
inclusiv faţă de operatorii 
economici care prestează 
serviciul public de producere, 
transport şi distribuţie a 
energiei termice în sistem 

“Art. 1- (1) Prin excepţie de 
la prevederile art.61 şi 
art.63 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, în anul 2011 
Ministerul Finanţelor 
Publice acordă unităţilor 
administrativ-teritoriale 
împrumuturi din veniturile 
obţinute din privatizare, 
înregistrate în contul curent 
general al Trezoreriei 
Statului, cu o dobândă de 
6,25%, cu termen de 
rambursare de maximum 5 
ani, cu o perioadă de graţie 
de un an, în limita sumei de 
1.500.000 mii lei, pentru 
achitarea obligaţiilor de 
plată restante înregistrate de 
acestea la data de 31 
decembrie 2010 faţă de 
operatorii economici 
furnizori de bunuri, servicii 
şi lucrări, inclusiv faţă de 
operatorii economici care 
prestează serviciul public de 
producere, transport şi 

operatorii economici care 
prestează servicii şi 
lucrări de interes public 
local a determinat 
necesitatea  aplicării şi în 
anul 2011 a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.51/2010, 
în vederea stingerii 
acestora. 
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Nr.crt. Text OUG 51/2010 
 

Text Senat Amendamente propuse  
 

 
Motivaţie 

centralizat, neachitate la data 
solicitării împrumutului. 
Perioada de acordare a 
împrumutului se stabileşte în 
convenţiile de împrumut 
încheiate cu unităţile 
administrativ-teritoriale. 
……….. 
 
 
    (3) În sensul prezentei 
ordonanţe de urgenţă, prin 
obligaţii fiscale restante se 
înţelege totalitatea obligaţiilor 
datorate de către operatorii 
economici la data de 31 
martie 2010 şi neachitate 
bugetului de stat, bugetului 
asigurărilor sociale de stat sau 
bugetelor fondurilor speciale. 
……….. 
 
    (5) Pentru neplata la 
termen a ratelor scadente şi a 
dobânzilor de plătit la 
împrumutul acordat se 
calculează o dobândă de 
întârziere de 0,05% pe zi de 
întârziere până la data 
stingerii obligaţiei. Dobânda 

distribuţie a energiei 
termice în sistem 
centralizat, neachitate la 
data solicitării 
împrumutului. Perioada de 
acordare a împrumutului se 
stabileşte în convenţiile de 
împrumut încheiate cu 
unităţile administrativ-
teritoriale. 
(3) În sensul prezentei 
ordonanţe de urgenţă, prin 
obligaţii fiscale restante se 
înţelege totalitatea 
obligaţiilor datorate de către 
operatorii economici la data 
de 31 decembrie 2010 şi 
neachitate bugetului de stat, 
bugetului asigurărilor 
sociale de stat sau bugetelor 
fondurilor speciale. 
 
    (5) Pentru neplata la 
termen a ratelor scadente şi 
a dobânzilor de plătit la 
împrumutul acordat se 
calculează o dobândă de 
întârziere, la nivelul 
dobânzii prevăzute în 
Ordonanţa Guvernului 
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Nr.crt. Text OUG 51/2010 
 

Text Senat Amendamente propuse  
 

 
Motivaţie 

de întârziere reprezintă venit 
al bugetului Trezoreriei 
Statului. 
............... 
 
 
 

nr. 92/2003 privind codul 
de procedură fiscală, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, pe 
zi de întârziere, până la data 
stingerii obligaţiei. 
Dobânda de întârziere 
reprezintă venit al bugetului 
Trezoreriei Statului.” 

4.   
 
 
 
Art. 2-     (4) Împrumuturile 
contractate în condiţiile 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă nu intră sub incidenţa 
limitelor stabilite pe anul 
2010 pentru finanţările 
rambursabile care pot fi 
contractate şi pentru tragerile 
din finanţările rambursabile 
contractate sau care urmează 
a fi contractate de către 
unităţile administrativ-
teritoriale. 
 

Nemodificat 
 
 

2. La articolul 2 alineatul 
(4) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
“Art. 2- (4) Împrumuturile 
contractate în condiţiile 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă nu intră sub 
incidenţa limitelor stabilite 
pe anul 2011 pentru 
finanţările rambursabile 
care pot fi contractate şi 
pentru tragerile din 
finanţările rambursabile 
contractate sau care 
urmează a fi contractate de 
către unităţile administrativ-
teritoriale.” 

 
 
 
 
Corelarea cu modificările 
aduse la alineatul (1) al 
art.1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.51/2010, în sensul 
aplicării şi în anul 2011 a 
prevederilor 

5.   
 

nemodificat 3. Articolul 3 se modifică 
şi va avea  urmatorul 
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Nr.crt. Text OUG 51/2010 
 

Text Senat Amendamente propuse  
 

 
Motivaţie 

 
 
Art.3.- Direcţiile generale ale 
finanţelor publice judeţene/a 
municipiului 
Bucureşti/Direcţia generală 
de administrare a marilor 
contribuabili, după caz, 
eliberează certificatele de 
atestare fiscală solicitate de 
unităţile administrativ-
teritoriale pentru operatorii 
economici, în termen de 
maximum 3 zile lucrătoare de 
la primirea solicitării. 
Certificatele de atestare 
fiscală se eliberează pe baza 
datelor cuprinse în evidenţa 
pe plătitor a organului fiscal 
competent, cuprind creanţele 
fiscale exigibile, existente în 
sold la data de 31 martie 2010 
şi neachitate până la data 
eliberării acestora, şi au o 
valabilitate de 60 de zile de la 
data eliberării. 
 

cuprins: 
 
“Art. 3.- Direcţiile generale 
ale finanţelor publice 
judeţene/a municipiului 
Bucureşti/Direcţia generală 
de administrare a marilor 
contribuabili, după caz, 
eliberează certificatele de 
atestare fiscală solicitate de 
unităţile administrativ-
teritoriale pentru operatorii 
economici, în termen de 
maximum 3 zile lucrătoare 
de la primirea solicitării. 
Certificatele de atestare 
fiscală se eliberează pe baza 
datelor cuprinse în evidenţa 
pe plătitor a organului fiscal 
competent, cuprind 
creanţele fiscale exigibile, 
existente în sold la data de 
31 decembrie 2010 şi 
neachitate până la data 
eliberării acestora, şi au o 
valabilitate de 60 de zile de 
la data eliberării.” 
 
 
 

 
 
Corelarea cu modificările 
aduse la alineatul (1) al 
art.1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.51/2010, în sensul 
aplicării şi în anul 2011 a 
prevederilor 
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Nr.crt. Text OUG 51/2010 
 

Text Senat Amendamente propuse  
 

 
Motivaţie 

6.   
 
 
Art. 8.-    (1) În situaţia în 
care unitatea administrativ-
teritorială, respectiv 
subdiviziunea acesteia, după 
caz, are calitatea atât de 
debitor pentru obligaţiile de 
plată restante înregistrate de 
aceasta faţă de operatorii 
economici furnizori de 
bunuri, servicii şi lucrări, 
precum şi faţă de operatorii 
economici care prestează 
serviciul public de producere, 
transport şi distribuţie a 
energiei termice în sistem 
centralizat, la data de 31 
decembrie 2009 şi neachitate 
la data solicitării, cât şi de 
creditor pentru creanţele 
fiscale restante către bugetul 
local al acesteia la data de 31 
decembrie 2009 şi neachitate 
la data solicitării, poate opera 
stingerea obligaţiilor 
respective potrivit procedurii 
aprobate prin ordin comun al 
ministrului finanţelor publice 

nemodificat 4. La articolul 8 alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
urmatorul cuprins: 
 
“Art. 8.- (1) În situaţia în 
care unitatea administrativ-
teritorială, respectiv 
subdiviziunea acesteia, 
după caz, are calitatea atât 
de debitor pentru obligaţiile 
de plată restante înregistrate 
de aceasta faţă de operatorii 
economici furnizori de 
bunuri, servicii şi lucrări, 
precum şi faţă de operatorii 
economici care prestează 
serviciul public de 
producere, transport şi 
distribuţie a energiei 
termice în sistem 
centralizat, la data de 31 
decembrie 2010 şi 
neachitate la data solicitării, 
cât şi de creditor pentru 
creanţele fiscale restante 
către bugetul local al 
acesteia la data de  31 
decembrie 2010 şi 
neachitate la data solicitării, 
poate opera stingerea 

 
 
 
 
Corelarea cu modificările 
aduse la alineatul (1) al 
art.1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.51/2010, în sensul 
aplicării şi în anul 2011 a 
prevederilor 
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Nr.crt. Text OUG 51/2010 
 

Text Senat Amendamente propuse  
 

 
Motivaţie 

şi al ministrului administraţiei 
şi internelor. 
 

obligaţiilor respective 
potrivit procedurii aprobate 
prin ordin comun al 
ministrului finanţelor 
publice şi al ministrului 
administraţiei şi internelor.” 
 
 

   Art. II - Pentru sumele 
neutilizate si virate 
integral în contul 
Ministerului Finanţelor 
Publice, în conformitate 
cu prevederile alin.(5) şi 
(6) ale art. 5 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 51/2010, 
unităţile administrativ-
teritoriale nu datorează 
dobandă. Dobânda şi 
dobânda de întârziere 
virată de unităţile 
administrativ-teritoriale 
pentru aceste sume în 
contul Ministerului 
Finanţelor Publice, 
respectiv în bugetul 
Trezoreriei statului, până 
la data intrării în vigoare 
a prezentei legi, se 

Unităţile administrativ-
teritoriale beneficieaza de 
sumele imprumutuate 
numai in situatia in care 
obligatiile operatorilor 
economici se sting. 
Pentru aceste sume se 
datoreaza dobanzi. In 
situatia in care suma 
imprumutata se restituie 
integral in contul 
Ministerului Finantelor 
Publice, ca suma 
neutilizata potrivit 
prevederilor art.5 alin.(5) 
si (6), unităţile 
administrativ-teritoriale 
nu au beneficiat de acest 
imprumut, in consecinta,  
pentru aceste sume, nu se 
datoreaza dobanzi 
Trezoreriei Statului. 



 11

Nr.crt. Text OUG 51/2010 
 

Text Senat Amendamente propuse  
 

 
Motivaţie 

restituie.” 
 

In 2010 a fost restituita 
integral din imprumuturi 
suma de 3.181,71 mii lei 
pentru care MFP a 
incasat dobanzi in suma 
totala de 16,5 mii lei . 
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