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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-
contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de Tranziţie pentru 
România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 
privind contribuţia financiară a Facilităţii de tranziţie pentru întărirea capacităţii 
instituţionale din România, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa 
Biroului Permanent nr. PLx.567  din 4 noiembrie 2009. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel ŞTEFAN  
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2009 
pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea 

programului Facilitatea de Tranziţie pentru România, prevăzut în Decizia  
Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contribuţia financiară  
a Facilităţii de tranziţie pentru întărirea capacităţii instituţionale din România 

 
 

 
Cu adresa nr. PLx.567 din 4.11.2009, Biroul Permanent conform art. 95 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, pentru examinare şi avizare 
în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-
contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de Tranziţie pentru 
România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 
privind contribuţia financiară a Facilităţii de tranziţie pentru întărirea capacităţii 
instituţionale din România. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ şi 
avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare acordarea 
caracterului legal regulilor financiare în ceea ce priveşte operaţiunile financiare 
efectuate în implementarea programului Facilitatea de Tranziţie pentru România, 
prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind 
contribuţia financiară a Facilităţii de tranziţie pentru întărirea capacităţii instituţionale 
din România. 

Actul normativ propune reguli aplicabile Facilităţii de Tranziţie şi anume: 
- posibilitatea efectuării de plaţi în moneda EURO; 
- posibilitatea alocării în bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni 

generale a sumelor necesare pentru finanţarea diferenţelor nefavorabile de curs 
valutar pentru plăţile şi/sau recuperarea creanţelor bugetare în lei, în cadrul 
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contractelor încheiate cu contractorii locali aferente programului Facilitatea de 
Tranziţie; 

- posibilitatea virării la bugetul de stat a diferenţelor favorabile de curs 
valutar pentru plăţile sau recuperarea creanţelor bugetare în cadrul contractelor 
încheiate cu contractorii locali aferente programului Facilitatea de Tranziţie; 

- posibilitatea Guvernului României de a efectua, cu acordul Comisiei 
Europene, modificări ale alocărilor financiare în conformitate cu procedurile 
programului Facilitatea de Tranziţie, sumele alocate din fondurile U.E. pentru 
programul anterior menţionat pe proiecte, precum şi cele cu titlu de co-finanţare 
alocate de la bugetul naţional, local sau din alte surse reprezentând astfel sume 
indicative.  

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 
din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art. 
54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea din partea Ministerului 
Finanţelor Publice domnul director general adjunct Răzvan Cotovelea. 

La lucrările comisiei au participat 30 deputaţi, din totalul de 33 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 3.11.2009. 
Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a 

art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor. 

In urma dezbaterii proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile 
aplicabile în implementarea programului Facilitatea de Tranziţie pentru România, 
prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind 
contribuţia financiară a Facilităţii de tranziţie pentru întărirea capacităţii instituţionale 
din România, în şedinţa din data de 15.12.2009, Comisia propune supunerea spre 
dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege  în forma 
adoptată de Senat.  

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Iuliu NOSA 
 
 
 

          
 
 

Consilier parlamentar 
Mariana Bărdiţă 
Expert parlamentar 
Vasilica Popa        
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