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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare, trimis spre examinare pe fond Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi 
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic cu 
adresa nr. PLx.342/2013.  

 
 
 
 
                  PREŞEDINTE                                                PREŞEDINTE  

 
          Gheorghe DRAGOMIR                                     Marin ALMĂJANU 
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RAPORT COMUN  

 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2013 

privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
 

 
În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia 

pentru buget finanţe şi bănci şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic au fost sesizate, pentru dezbatere pe fond în procedură 
obişnuită, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, transmis comisiilor 
cu adresa nr. PLx.342/2013 din 7 octombrie 2013. Proiectul de Lege a fost înregistrat 
sub nr. 461 din  8 octombrie 2013 la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi sub nr. 
381 din 7 octombrie 2013 la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 

 
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în 

şedinţa din data  de 30 septembrie 2013. 
 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.672/04.07.2013, a avizat favorabil proiectul 
de lege. 

 



Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi, prin avizul 
nr.37/355 din 8.10.2013, a avizat favorabil proiectul de Lege. 

 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, prin avizul nr. 4c-

9/227/149 din 15.10.2013, a avizat favorabil proiectul de Lege, cu un amendament 
admis. 

 
Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare instituirea unui 

mecanism de finanţare flexibil, astfel încât sumele obţinute din comercializarea 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră să poată fi utilizate pentru proiecte 
urgente care se încadrează în categoria prevăzută de art.10 alin.(3) din Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului european. Iniţiativa legislativă prevede totodată aprobarea 
alocării Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a sumei de 76.000 
mii lei, în scopul dotării unităţilor administrativ-teritoriale cu cel puţin 600 microbuze 
şcolare de 16+1 locuri, pentru transportul elevilor din mediu rural. 

 
Conform proiectului de Lege, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice va răspunde de modul de utilizare a sumei alocate, costurile implicate de 
utilizarea acestor microbuze şcolare (întreţinere, combustibil, plata personalului care va 
asigura conducerea microbuzelor, etc) urmând a fi suportate din bugetele proprii ale 
unităţilor administrativ-teritoriale, beneficiare ale microbuzelor. Repartizarea 
microbuzelor către unităţile administrativ-teritoriale se va face conform prevederilor 
ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al 
ministrului educaţiei naţionale. Este estimat faptul că un număr de peste 38.000 elevi şi 
preşcolari vor beneficia de acest act normativ, contribuindu-se astfel la asigurarea 
egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie.  

 
Conform art.61 şi art.63,  proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţe separate, în 

data de 15.10.2013 
 

Din totalul de 33 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au fost 
prezenţi la dezbateri 29 deputaţi, iar la Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au participat 31 de membri din totalul de 36 
deputaţi. 

 
In conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de Lege au participat, în calitate de 
invitaţi, la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din partea Ministerului Finanţelor 
Publice domnul Dan Manolescu, secretar de stat, iar la Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibrului ecologic din partea Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice domnul Iulian Matache, secretar de stat. 

 
 



 Menţionăm că avizul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost 
primit după finalizarea dezbaterilor pe fond. In consecinţă, amendamentul admis  la 
Comisia avizatoare se regăseşte, în anexă, ca amendament respins la prezentul raport 
comun.  
  

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii celor 
două comisii, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună spre dezbatere şi 
adoptare Plenului Camerei Deputaţilor proiectul de Lege  pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare, în forma adoptată de Senat. 
 

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

 
 
 
 

                    PREŞEDINTE                                                PREŞEDINTE  
 

          Gheorghe DRAGOMIR                                     Marin ALMĂJANU 
 
 

 
 
 
 

                              SECRETAR,                                                   SECRETAR, 
 

                          Mihai –Aurel DONŢU                                    Ion-Marcel CIOLACU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              

Expert parlamentar,                                                                              Consultant parlamentar, 
Florentina Rădoi                                                                               Ana Maria Szasz       



 
 
 

ANEXA 
AMENDAMENT RESPINS 

 
 
 

TEXT PROIECT DE LEGE TEXT PROPUS DE COMISIA 
PENTRU INVATAMANT, STIINTA, 

TINERET ŞI SPORT 

MOTIVAREA AMENDAMENTULUI 

----- La articolul 122, după alineatul (5), se 
introduce un nou alineat, alin (6) cu 

următorul cuprins: 
„(6) Pentru anul 2014, în vederea 

transportării elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat, în limita bugetului 
aprobat, vor fi achiziţionate şi autobuze 

şi autocare şcolare. 
Autor: Comisia 

Pentru a se putea utiliza aceste sume de 
bani şi pentru celelalte mijloace de 

transport necesare deplasării elevilor. 
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