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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra, proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2013 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, trimis spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, 
cu adresa nr. PL-x 171 din 3 iunie 2013, înregistrată sub nr. 22/230 din 4 iunie 2013, 
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

 

 
 

PREŞEDINTE 
 

     Gheorghe DRAGOMIR 
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RAPORT  
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.33/2013 pentru modificarea și completarea unor acte normative 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget finanţe şi bănci a fost sesizată spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu  proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2013 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, trimis cu adresa nr. PL-x 171 din 3 iunie 2013, înregistrată sub nr. 22/230 
din 4 iunie 2013. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 
92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 28 mai 2013, în condiţiile articolului 76 alin.(2) din Constituţia României, 
republicată. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 305/22.04.2013, a avizat favorabil 
proiectul de Ordonanţă de urgenţă. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea 
unor acte normative in scopul asigurarii resurselor financiare necesare continuării și 
finalizării proiectelor ex-ISPA  și inchiderii programelor PHARE.  

Principalele măsuri au în vedere următoarele: 
- utilizarea veniturilor incasate din dobanzi acumulate pentru fondurile ex- ISPA 

transferate de Comisia Europeana,  pentru  inlocuirea  cofinantarii  nationale  eligibile  
proportional  cu  procentul  de participare la  finantare  prevazut in  Memorandumurile 
de  finantare  și  pentru  compensarea debitelor aferente fondurilor ex-ISPA stabilite in 
sarcina beneficiarilor; 

- repartizarea veniturilor incasate din dobanzi pentru fondurile  ex - ISPA 
transferate de Comisia Europeana ramase neutilizate, pentru reintregirea bugetului 



beneficiarului; 
- utilizarea dobanzii acumulate in conturile programelor PHARE, regularizarea 

financiara a sumelor reprezentand debite platite din venituri din dobanzi acumulate in 
aceste conturi, aferente fondurilor transferate de Comisia Europeana. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa 
din 10 iunie 2013. 

Din totalul de 32 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au fost 
prezenţi la dezbateri 32 deputaţi. 

La dezbaterea proiectului de lege a fost prezent, în calitate de invitat, din partea, 
Ministerului Finanţelor Publice, domnul Gheorghe Gherghina– secretar de stat. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaţilor, 
spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.33/2013 pentru modificarea și completarea unor acte normative , în 
forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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              Gheorghe DRAGOMIR    Mihai-Aurel DONȚU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                   Consilier parlamentar 
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