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Prezentul Raport înlocuieşte Raportul cu
numerele de înregistre 422/XVIII/12/2000 şi
22/XVIII/12 din 18 ianuarie 2001, care a fost
difuzat şi, ulterior, la 5 februarie 2001, a fost
retras.  
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Nr.22/XVIII/12/2001

      Bucureşti,                 2001
      P.L. nr.342/2000

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 95/2000 privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează

produse şi prestează servicii pentru  instituţiile publice din sistemul de apărare
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

În urma examinării în procedură de urgenţă a proiectului de lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2000 privind stingerea unor obligaţii ale
agenţilor economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile
publice din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată
în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 307 din 4 iulie 2000, Comisia pentru
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a constatat că marea majoritate a
prevederilor de fond ale acestei ordonanţe de urgenţă şi- au încetat activitatea fiind
modificate prin Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr.232/2000, publicată în Monitorul
Oficial al României, partea I, nr. 613 din 29 noiembrie 2000.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.232/2000, a fost avizată favorabil, fără
modificări sau completări, de către Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională, iar avizul, la 18 ianuarie 2001, a fost trimis Comisiei pentru buget, finanţe şi
bănci, sesizată în fond.

De asemenea, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a
constatat că aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2000, cu
modificările ulterioare, a fost suspendată începînd din 1 ianuarie 2001 pînă la aprobarea
sau respingerea acesteia, prin lege de către Parlament, prin Ordonanţa de urgenţă a



Guvernului nr.295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanţe şi
ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 707 din 30 decembrie 2000.Această ordonanţă de urgenţă a fost aprobată prin Legea
nr.109/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.157 din 29 martie
2001.

Ţinînd seama de aspectele prezentate, în şedinţa din                         2001, membrii
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au hotărît cu
de voturi să propună Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea acestui proiect de lege, în
procedură de urgenţă, potrivit prevederilor art.74 alin(2) din Constituţia României, cu
următoarele amendamente :
 

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare

0 1 2 3
1 Articolul unic al legii

Articol unic- Se aprobă Ordonanţa 

de urgenţă nr.95/2000 privind
stingerea unor obligaţii ale
agenţilor economici care
furnizează produse şi prestează
servicii pentru instituţiile publice
din sistemul de apărare naţională,
ordine publică şi siguranţă
naţională.

Articolul unic al legii se modifică
şi va avea următorul cuprins:
“Articol unic- Se aprobă Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.95 din
29 iunie 2000 privind stingerea
unor obligaţii ale agenţilor
economici care furnizează produse
şi prestează servicii pentru
instituţiile publice din sistemul de
apărare naţională, ordine publică şi
siguranţă naţională, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.307 din 4 iulie 2000,
cu următoarele modificări: “    

Respectarea Legii
nr.24/2000
privind normele
de tehnică
legislativă pentru
elaborarea actelor
normative,
publicată în Mon.
Of.nr.139/31
martie 2000

2 Titlul ordonanţei de urgenţă

Art.1.- Obligaţiile către bugetul
de stat ale agenţilor economici
care furnizează produse şi
prestează servicii pentru
instituţiile publice din sistemul de
apărare naţională, ordine publică
şi siguranţă naţională, scadente
până la data de 31 decembrie
1999, se sting, prin compensare cu
sumele aferente achiziţiilor de
bunuri şi servicii contractate cu
aceste instituţii publice, până la
data de 31decembrie 2000, în
limitele precizate pentru fiecare 

1.Articolul 1  va avea următorul
cuprins:
“Art.1.- Obligaţiile datorate
bugetului de stat, scadente până la
data de 31 decembrie 1999 şi
neachitate de agenţii economici
care furnizează produse şi prestează
servicii pentru instituţiile publice
din sistemul de apărare naţională,
ordine publică şi siguranţă
naţională se sting, prin compensare,
cu sumele aferente achiziţiilor de
bunuri şi servicii contractate cu
aceste instituţii publice, până la
data de 15 decembrie 2000, în
limitele prevăzute pentru fiecare 

Se redă textul aşa
cum a fost
modificat prin
OUG
nr.232/2000, pe
care comisia a
avizat-o favorabil,
fără modificări
sau completări;
avizul  a fost
comunicat
Comisiei pentru
Buget, finanţe
bănci, sesizată în
fond



furnizor, conform prevederilor
anexei nr.1.

furnizor şi instituţie beneficiară,
conform prevederilor anexei nr.1.” 

3 Art.2.- Situaţia obligaţiilor,
întocmită potrivit anexei nr.2
pentru fiecare agent economic
nominalizat în anexa nr.1, se
prezintă direcţiei generale a
finanţelor publice şi controlului
financiar de stat la care
instituţia publică are conturile
deschise, pentru verificare şi
certificare privind exactitatea şi
realitatea obligaţiilor respective.

2. Articolul 2 avea următorul
cuprins:
“Art.2.- Obligaţiile de plată
rezultate din achiziţionarea de
produse şi servicii se înscriu de
fiecare instituţie publică în
documentul întocmit conform
anexei nr.2 şi  precizărilor care o
însoţesc, urmând a se prezenta
agentului economic furnizor,
precum şi ordonatorului
principal de credite, în vederea
confirmării realităţii şi exactităţii
acestor obligaţii şi pentru
verificarea încadrării acestora în
limitele sumelor menţionate
pentru agentul economic
respectiv în anexa nr.1.” 

Idem ca la poziţia
nr.2

4 Art.3.-Organele fiscale teritoriale
în a căror rază teritorială îşi au
sediul agenţii economici
prevăzuţi la art.1, precum şi
sucursalele acestora stabilesc
obligaţiile de plată către bugetul
de stat, care vor fi stinse în
funcţie de cuantumul valoric al
achiziţiilor efectuate de instituţiile
publice prevăzute la art.1, în
conformitate cu prevederile
Ordonanţei Guvernului
nr.11/1996 privind executarea
creanţelor bugetare, aprobată şi
modificată prin Legea
nr.108/1996, cu modificările şi
completările ulterioare.

3.Articolul 3 va avea următorul
cuprins:
“Art.3.- Organele fiscale teritoriale
la care agenţii economici
prevăzuţi la art.1 sunt
înregistraţi ca plătitori de
impozite şi taxe, precum şi
sucursalele acestora stabilesc
obligaţiile de plată datorate de
aceştia la bugetul de stat la data
de 31 decembrie 1999 şi
neachitate până la data stingerii
şi le vor stinge în funcţie de
cuantumul valoric al achiziţiilor
efectuate de instituţiile publice, în
conformitate cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr.11/1996
privind executarea creanţelor
bugetare, aprobată şi modificată
prin Legea nr.108/1996, cu
modificările şi completările
ulterioare.

Idem ca la poziţia
nr.2

5 Art.4- Pe baza documentelor
justificative aprobate de organele
fiscale prevăzute la art.2 agenţii 

4.Articolul 4  va avea următorul
cuprins:
“Art.4.- Pe baza documentelor 

Idem ca la poziţia
nr.2



economici nominalizaţi în anexa
nr.1, precum şi unităţile
subordonate acestora vor opera în
contabilitatea proprie stingerea
sumelor datorate la bugetul de
stat, până la concurenţa sumelor
aferente produselor achiziţionate
şi  serviciilor prestate către
instituţiile publice din sistemul de
apărare naţională, ordine publică
şi siguranţă naţională.

justuficative aprobate de organele
fiscale la care  agenţii economici
nominalizaţi în anexa nr.1 sunt
înregistraţi ca plătitori de
impozite şi taxe, precum şi
unităţile subordonate acestora vor
opera în contabilitatea proprie
stingerea sumelor datorate la
bugetul de stat, până la concurenţa
sumelor aferente produselor
achiziţionate şi  serviciilor prestate
către instituţiile publice din
sistemul de apărare naţională,
ordine publică şi siguranţă
naţională.Pentru agenţii
economici prevăzuţi în anexa
nr.1, care au livrat produse ori au
prestat servicii facturate pînă la
data de 31 octombrie 2000
inclusiv, în limita sumelor
prevăzute pentru fiecare agent
economic în aceeaşi anexă,
compensarea obligaţiilor
bugetare prevăzute la art.1 se
consideră efectuată la data de 31
octombrie 2000.”

6

Art.5. – Instituţiile publice din
sistemul de apărare naţională,
ordine publică şi siguranţă
naţională vor majora finanţarea
bugetară cu sumele datorate şi
neachitate furnizorilor de
produse şi servicii prevăzuţi în
anexa nr.1.
      Cheltuielile efective aferente
vor putea depăşi nivelul
creditelor bugetare aprobate pe
anul 2000, pe titluri şi articole
ale clasificaţiei bugetare.

5.Articolul 5 va avea următorul
cuprins:
“Art.5. – Instituţiile publice care
efectuează operaţiuni de stingere
prin compensare, potrivit
prevederilor art.1, întocmesc
“Contul de execuţie privind
cheltuielile bugetare efectuate
prin compensare”, care se
prezintă ca anexă distinctă la
darea de seamă contabilă
anuală.”

Idem ca la poziţia
nr.2

7 Art.6. – Documentul de stingere
a obligaţiilor de plată în baza
prezentei ordonanţe de urgenţă
şi metodologia de întocmire a
acestuia sunt prevăzute în anexa

6. Articolul 6 se abrogă. Idem ca la poziţia
nr.2



nr.2.
8 Art.8.- Ministerul Finanţelor

este autorizat să emită precizări
pentru soluţionarea
problemelor apărute în cursul
derulării operaţiunilor de
punere în aplicare a prezentei
ordonanţe de urgenţă.

7. Articolul 8 se abrogă. Idem ca la poziţia
nr.2

9 8. Anexele nr.1 şi 2 la ordonanţa
de urgenţă se modifică şi se
înlocuiesc cu anexele nr.1 şi 2 la
prezenta lege. 

Idem ca la poziţia
nr.2.

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

PREŞEDINTE,                                                     SECRETAR, 
 
                        Răzvan Ionescu                                                                  Ristea Priboi
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