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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2018 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, trimisă 

spre dezbatere pe fond, cu adresa nr.PLx.588/2018, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională.  
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

Marius-Constantin BUDĂI 










 
Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 

Bucureşti, 20.11.2018  
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere, pe fond, cu proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2018 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria 

publică. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de Lege 

în ședința din data de 17 octombrie 2018. 

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

art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 

autorizarea Ministerului Finanțelor Publice de a permite tranzacţii cu instrumente 

financiare derivate şi de a încheia contracte de compensare şi/sau de compensare cu 

clauză de exigibilitate imediată cu instituţii financiare şi/sau cu entităţi înfiinţate în 

acest scop de către instituţiile financiare, precum şi încadrarea cheltuielilor rezultate 

în urma efectuării operaţiunilor de administrare a pasivelor şi a operaţiunilor cu 

instrumente financiare derivate pentru acoperirea riscurilor asociate portofoliului de 

datorie publică guvernamentală în numele statului, în categoria veniturilor, respectiv 

a cheltuielilor bugetului de stat.  

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 

Bucureşti,  20.11.2018     
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Finanţe şi Bănci 
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au examinat proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa din data de 20 

octombrie 2018. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 24 deputați, 

din totalul de 25 de membri. 

La dezbaterea acestui proiect de Lege au participat, în calitate de invitați, 

reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu un amendament de 

tehnică legislativă, prezentat în Anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Marius-Constantin BUDĂI 

SECRETAR, 

 

Marilen - Gabriel PIRTEA 

 

                                                                                                                        

                       
Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

 

Consultant parlamentar 

Alexandra Nistor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXĂ 
 

AMENDAMENT ADMIS 

 

 
Nr. 

crt. 

Text OG nr. 14/2018 

 

Text Senat Text propus de Comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamente

lor propuse 

1.  -------------------- Titlul legii 

LEGE 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 14/2018 pentru modificarea şi 

completarea                       Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.64/2007 privind 

datoria publică 
 

Nemodificat 

 
 

2.  ----------------------- Articol unic.- Se aprobă Ordonanța 

Guvernului nr. 14 din 29 august 2018 

pentru modificarea şi completarea                       

Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.64/2007 privind datoria publică, 

adoptată în temeiul art.1 pct.I poz.7 din 

Legea nr.183/2018 privind abilitarea 

Guvernului de a emite ordonanțe, și 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 754 din 31 august 

2018. 

Articol unic. ─ Se aprobă Ordonanța 

Guvernului nr. 14 din 29 august 2018 

pentru modificarea şi completarea                       

Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.64/2007 privind datoria publică, 

adoptată în temeiul art.1 pct.I poz.7 din 

Legea nr.183/2018 privind abilitarea 

Guvernului de a emite ordonanțe, și 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 754 din 31 august 

2018, cu următoarea modificare: 

 

3.  Titlul ordonanţei: 

ORDONANȚĂ pentru modificarea şi 

completarea                       Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.64/2007 privind 

datoria publică 

Nemodificat Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

Text OG nr. 14/2018 

 

Text Senat Text propus de Comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamente

lor propuse 

4.  1.La articolul 2, după litera k) se introduc 

două noi litere, literele l) şi m), cu 

următorul cuprins: 

l) clauză de compensare cu exigibilitate 

imediată - clauză cuprinsă într-un contract 

de garanţie financiară sau într-un alt 

contract care conţine şi clauze referitoare 

la garanţia financiară ori colateral sau, în 

absenţa unei asemenea clauze, orice 

dispoziţie legală în conformitate cu care, 

la producerea unui eveniment de 

executare a garanţiei, ca efect al 

regularizării sau compensării, luate 

împreună sau separat, prevede 

următoarele: 

1. obligaţiile părţilor devin imediat 

exigibile şi sunt exprimate printr-o 

obligaţie de plată a unei sume 

reprezentând valoarea obligaţiilor părţilor, 

calculată la acel moment, sau obligaţiile 

se sting şi sunt înlocuite prin obligaţia de 

a plăti suma în cauză; şi/sau 

2. sunt stabilite datoriile reciproce ale 

părţilor în temeiul acestor obligaţii, 

inclusiv atunci când furnizorul garanţiei 

financiare - colateralului este altul decât 

furnizorul/debitorul principal al garanţiei, 

urmând ca partea care datorează suma cea 

mai mare să plătească celeilalte părţi 

suma netă egală cu diferenţa acestor 

 -La articolul 2, litera l) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

 

l) clauză de compensare cu exigibilitate 

imediată - clauză cuprinsă într-un contract 

de garanţie financiară sau într-un alt 

contract care conţine şi clauze referitoare 

la garanţia financiară ori colateral sau, în 

absenţa unei asemenea clauze, orice 

dispoziţie legală în conformitate cu care, 

la producerea unui eveniment de 

executare a garanţiei, ca efect al 

regularizării sau compensării, luate 

împreună sau separat, prevede că 

obligaţiile părţilor devin imediat exigibile 

şi sunt exprimate printr-o obligaţie de 

plată a unei sume reprezentând valoarea 

obligaţiilor părţilor, calculată la acel 

moment, sau obligaţiile se sting şi sunt 

înlocuite prin obligaţia de a plăti suma în 

cauză; şi/sau  sunt stabilite datoriile 

reciproce ale părţilor în temeiul acestor 

obligaţii, inclusiv atunci când furnizorul 

garanţiei financiare - colateralului este 

altul decât furnizorul/debitorul principal al 

garanţiei, urmând ca partea care datorează 

suma cea mai mare să plătească celeilalte 

părţi suma netă egală cu diferenţa acestor 

datorii, în conformitate cu legislaţia în 

domeniu şi cu normele metodologice 

Pentru 

respectarea 

normelor de 

tehnică 

legislativă (o 

enumerare 

distinctă, 

marcată cu o 

literă, nu poate 

cuprinde, la 

rândul ei, o altă 

enumerare și 

nici alineate 

noi). 
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Nr. 

crt. 

Text OG nr. 14/2018 

 

Text Senat Text propus de Comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamente

lor propuse 

datorii, în conformitate cu legislaţia în 

domeniu şi cu normele metodologice 

emise în aplicarea prezentei ordonanţe de 

urgenţă; 

................................................................... 

 

emise în aplicarea prezentei ordonanţe de 

urgenţă; 

…………………………………………… 

 


	CAMEREI  DEPUTAŢILOR

