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AL
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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii
legislative privind înfiinţarea Fondului Special pentru Jurnalismul de Investigaţie,
trimisă Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi cu adresa nr. Plx. 148/2015 din 2 martie 2015 şi înregistrată la Comisia
pentru Buget, finanţe şi bănci cu nr. 4c-2/212 din 03.03.2015, respectiv la Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr. 4c-11/287 din 03.03.2015.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte
din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Viorel ŞTEFAN

PREŞEDINTE,
Liviu-Bogdan CIUCĂ
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RAPORT COMUN
asupra propunerii legislative privind înfiinţarea Fondului Special pentru
Jurnalismul de Investigaţie
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe
şi bănci, împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate
spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă privind înfiinţarea Fondului
Special pentru Jurnalismul de Investigaţie, trimisă cu adresa nr. Plx.148/2015 din 2
martie 2015, înregistrat la Comisia pentru Buget, finanţe şi bănci cu nr. 4c-2/212 din
03.03.2015, respectiv la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr. 4c-11/287
din 03.03.2015.
Potrivit 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 respins propunerea
legislativă în şedinţa din data de 25 februarie 2015.
La dezbaterea propunerii legislative s-au avut în vedere avizul favorabil ale
Consiliului Legislativ, precum şi punctul de vedere negativ al Guvernului.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea unui fond
special, numit Fondul Special pentru Jurnalismul de Investigaţie, care să sprijine,
prin finanţare directă, jurnalismul de investigaţie şi persoanele fizice sau juridice
care au curajul să dezvăluie orice act de corupţie ce prejudiciază bugetul de stat.
Fondul se constituie ca un cont special, deschis la Trezoreria Statului, finanţat prin
relocarea unui procent de 2% din prejudiciul recuperat la bugetul de stat în urma
unei sentinţe definitive şi irevocabile a instanţelor de judecată în urma dezvăluirii
actelor de corupţie. Totodată, iniţiatorii precizează că, finanţarea de 2% din
valoarea prejudiciului recuperat va fi primită pe baza unei cereri adresate
Ministerului Finanţelor Publice.
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În conformitate cu prevederile art.61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, împreună
cu membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea
legislativă mai sus menţionată în şedinţe separate în data din 17 martie 2015,
respectiv 10 martie 2015.
La dezbateri au fost prezenţi 30 deputaţi din numărul total de 35 de membri
ai Comisiei pentru Buget, finanţe şi bănci şi 25 deputaţi din totalul de 26 de
membrii ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
La dezbaterea propunerii legislative, a fost prezent, în calitate de invitat,
reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci,
împreună cu membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu
unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative privind înfiinţarea
Fondului Special pentru Jurnalismul de Investigaţie, întrucât propunerea legislativă
excedează cerinţelor privind regimul fondurilor speciale instituite potrivit
prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare şi conduce la reducerea veniturilor bugetului de stat pentru
care nu s-a elaborat fişa financiară.
În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Viorel ŞTEFAN

SECRETAR,
Mihai-Aurel DONŢU
Sef serviciu, Giorgiana Ene
Consilier parlamentar, Ioana Popescu

PREŞEDINTE,
Liviu-Bogdan CIUCĂ

SECRETAR,
Gabriel ANDRONACHE
Şef serviciu, Ciprian Bucur
Consilier parlamentar, Silvia Olaru
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