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RAPORT  COMUN 
 

asupra proiectului de Lege privind unele măsuri speciale pentru reglementarea 
avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a 

lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul  de investiţii 
Palatul Parlamentul 

 
Cu adresa nr.PL-x 206 din 16 aprilie 2008, Biroul Permanent conform art. 95 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, spre dezbatere şi avizare 
în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru industrii şi servicii 
cu proiectul de Lege privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului 
rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de 
construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul  de investiţii Palatul 
Parlamentul. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ, cu observaţii şi propuneri, trimis cu adresa nr.65/17.01.2008, avizul 
favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul favorabil al Comisiei 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.  

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare anumite  măsuri 
speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea 
recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la 
obiectivul  de investiţii Palatul Parlamentul. 

Această reglementare este motivată de necesitatea regularizării diferenţei din 
avansurile alocate de la bugetul de stat anterior anului 1990 pentru obiectivul de 
investiţii „Palatul Parlamentul”, a realizării recepţiei acestuia în stadiul fizic 
existent, a predării- preluării şi gestionării documentaţiilor de execuţie clasificate ca 
secrete de stat, de către Camera Deputaţilor şi de constituire a Cărţii tehnice a 
construcţiei. 
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Proiectul de lege a fost supus dezbaterii publice conform procedurilor 
stabilite prin Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică. 

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 Guvernului domnul 
Cătălin Doică, Secretar de Stat din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi 
domnul Porumbescu, Director in cadrul Palatului Parlamentului, Camera Deputaţilor. 

 La lucrările comisiilor au participat 26  deputaţi, din totalul de 28 membri 
din partea Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi 23 deputaţi din totalul de 22 
membri ai Comisiei de industrii şi servicii. 

Raportul comisiilor a fost adoptat cu majoritate de voturi.  
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 14 aprilie 

2008. 
Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a 

art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a 
Camerei Deputaţilor. 

În urma dezbaterii proiectului de Lege privind unele măsuri speciale pentru 
reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în 
fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul  
de investiţii Palatul Parlamentul, în şedinţa din data de 23 septembrie 2008, comisiile 
propun supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a 
proiectului de Lege cu amendamentele prezentate în anexă. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Aurel GUBANDRU 

PREŞEDINTE, 
 

Iancu IULIAN 
 
 
 
 
                    SECRETAR,                                                   SECRETAR, 

 
                    Ştefan BABAN                                                 Aura Vasile 
 
 
 

Consilier parlamentar,                                    
Luminiţa Ghiorghiu 
Consilier parlamentar,                                    
Silvia Vlăsceanu 
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ANEXĂ 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

admise 
1. L E G E 

privind unele măsuri speciale pentru 
reglementarea avansului rest de justificat, 
precum şi pentru efectuarea recepţiei în 

fază unică a lucrărilor de  
construcţii şi a instalaţiilor aferente 
acestora la obiectivul de investiţii 

„Palatul Parlamentului” 
 

 
 
 
Nemodificat 

 

2. CAPITOLUL I 
Reglementarea avansului rest de justificat 

la obiectivul de investiţii 
„Palatul Parlamentului” 

 

 
Nemodificat 

 

3. Art. 1. - (1) Operaţiunile legate de 
regularizarea sumei de 168.859.872 lei, în 
preţuri stabilite la nivelul anului 1989, rămasă 
de justificat din avansurile prevăzute la art.1 
din Hotărârea Guvernului nr.372/1993 privind 
transmiterea obiectivului de investiţii „Casa 
Republicii” în administrarea Camerei 
Deputaţilor, acordate pentru obiectivul de 

 
 
 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

admise 
investiţii „Casa Republicii” a cărei denumire a 
devenit  „Palatul Parlamentului”, se realizează 
de Camera Deputaţilor, cu avizul Consiliului 
Interdepartamental la nivel de demnitari, 
potrivit prevederilor prezentei legi. 

(2) Componenţa Consiliului 
Interdepartamental la nivel de demnitari este 
cea prevăzută la art.3 din Hotărârea 
Guvernului nr.372/1993. 

4.  
 
Art. 2. – (1) În termen de 15 zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei legi, prin ordin al 
secretarului general al Camerei Deputaţilor se 
constituie comisia de inventariere formată din 
7 membri după cum urmează: 

 
a) Camera Deputaţilor - 2 membri; 
b) Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală, Direcţia de control 
financiar -   2 membri; 

c) Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 
Publice şi Locuinţei - 2 membri; 
 
d) un reprezentant al fiecărui titular 

de avans, respectiv succesor în drepturi şi 
obligaţii al acestuia, după caz. 

 

1. Alineatul (1) al art.2 se modifică după 
cum urmează: 
„Art.2.- (1) În termen de 15 zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei legi, prin ordin al 
secretarului general al Camerei Deputaţilor se 
constituie comisiile de inventariere, pentru 
fiecare titular de avans, formate din 7 
membri, după cum urmează: 
  a) Camera Deputaţilor - 2 
membri; 
 b) Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, Direcţia de control 
financiar -   2 membri; 
   c) Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Locuinţei –     2 membri; 
  d) cîte un reprezentant al fiecărui 
titular de avans, respectiv succesor în drepturi 
şi obligaţii al acestuia, după caz.” 
 

 
 
Reformularea  propusă se poate 
argumenta prin faptul  că sunt 
mai mulţi titulari de avans, ceea 
ce conduce în fapt la numirea 
prin ordin al secretarului general 
al Camerei Deputaţilor a mai 
multor comisii de inventariere. 
Dacă ar fi vorba doar despre o 
comisie, numărul de 7 membri 
prevăzut în formularea aprobată 
de Senat ar fi incorect, dacă 
adunăm reprezentanţii de la 
lit.a)-d). 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

admise 
 
 

(2) Preşedintele comisiei de inventariere este 
numit dintre reprezentanţii Camerei 
Deputaţilor în această comisie, prin ordinul 
prevăzut la alin. (1). 
 (3) Comisia de inventariere îşi 
desfăşoară activitatea pe o perioadă de 90 de 
zile de la data emiterii ordinului prevăzut la 
alin. (1). 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 

5. Art. 3. - (1) Comisia de inventariere 
întocmeşte un proces-verbal de inventariere a 
materialelor de construcţii, echipamentelor, 
instalaţiilor şi a celorlalte bunuri, precum şi a 
sumelor nejustificate din avansurile primite, 
aflate la fiecare titular de avans, respectiv 
succesor în drepturi şi obligaţii al acestuia în 
parte, care constituie titlu de creanţă pentru 
recuperarea eventualelor sume nejustificate 
din avansurile primite anterior anului 1990. 
 
 
 
 (2) Procesul-verbal de inventariere 
prevăzut la alin.(1) cuprinde în mod 
obligatoriu, în principal, următoarele 
elemente: 

a) denumirea persoanei juridice în 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Alineatul (2) al art.3 , partea introductivă 
şi lit.d) se modifică după cum urmează: 
„(2) Procesul-verbal de inventariere prevăzut 
la alin.(1) cuprinde, în mod obligatoriu, 
următoarele elemente: 
……………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La partea 

introductivă este pleonastică 
sintagma  „în mod obligatoriu, 
în principal ” .  
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

admise 
sarcina căreia s-au stabilit sume de recuperat; 

b) codul unic de înregistrare; 
c) sediul; 
d) cuantumul sumei nejustificate, 
actualizată; 
 
 
e) propuneri de valorificare/casare a 
bunurilor identificate; 
f) temeiul legal; 
g) menţiunea cu privire la situaţiaa 
juridică a creanţei în raport cu 
prescripţia extintivă; 
h) semnătura membrilor comisiei de 
inventariere. 
 
 

(3) Procesul verbal de inventariere se 
încheie în două exemplare, se înaintează spre 
aprobare Consiliului Interdepartamental şi un 
exemplar aprobat se comunică titularului de 
avans, respectiv succesorului în drepturi şi 
obligaţii al acestuia, de secretariatul 
Consiliului Interdepartamental. 

 
 
 
 

 
 

 
d) cuantumul sumei nejustificate 

şi propunerea de actualizare a sumei cu 
indicele preţului de consum comunicat de 
Institutul Naţional de Statistică ; ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Alineatul (3) al art.3 se modifică după 
cum urmează: 

(3) Procesul verbal de inventariere se 
încheie în două exemplare, se înaintează spre 
aprobare Consiliului Interdepartamental şi un 
exemplar aprobat se comunică titularului de 
avans/succesorului în drepturi şi obligaţii al 
acestuia de către secretariatul Consiliului 
Interdepartamental. 

 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 

 
 
 
La litera d)  

sugerăm reformularea pentru 
claritate şi stabilirea, în mod 
concret, a sumei actualizate, de 
către comisia de inventariere, 
urmând ca aprobarea acesteia să 
se producă, în conformitate cu 
prevederile alineatului (4), de 
către Consiliul 
interdepartamental. 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

admise 
(4) Consiliul Interdepartamental aprobă 

procesul-verbal de inventariere numai după 
verificarea  îndeplinirii condiţiilor prevăzute la 
alin. (2). Nerespectarea acestor condiţii atrage 
nulitatea procesului-verbal de inventariere. 
 (5) Procesul verbal de inventariere 
aprobat conform prevederilor de la alin.(3), 
poate fi contestat după comunicare, în 
condiţiile prevăzute de Legea contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. Consiliul 
Interdepartamental este reprezentat în faţa 
instanţelor de judecată de către Camera 
Deputaţilor.  
 

Nemodificat. 
 
 
 
 
 
Nemodificat. 

6.  
Art. 4. - (1) Sumele nejustificate primite 
anterior anului 1990 se actualizează cu 
indicele preţului de consum. 
  
 
 
 
Art 4.- (2) Termenul de plată pentru sumele 
nejustificate prevăzute în procesul-verbal este 
de 30 zile de la data comunicării acestuia.  
  
 

 
4. Alineatul (1) al art.4 se  elimină. 
 
 
 
 
5. Alineatul (2) al art.4 devine alineatul (1) 
cu următorul conţinut: 

Art.4.- (1) Termenul de plată 
pentru sumele nejustificate, actualizate,  
prevăzute în procesul-verbal, este de 30 zile de 
la data comunicării acestuia. ” 
 

La articolul 4  
propunem eliminarea alineatului 
(1) care nu se mai justifică, faţă 
de sugestiile de reformulare  ale  
alineatului (2) al articolului 3. 
Menţionăm, totodată,  că  
alineatul (1), în forma aprobată 
de Senat, este formulat la modul 
impersonal, respectiv „se 
actualizează cu indicele de 
consum”, fără să rezulte cine 
anume va proceda la 
actualizarea sumei.  
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

admise 
 
 
(3) La expirarea termenului prevăzut la 
alin.(2), dacă titlul de creanţă nu a fost 
reformat ca urmare contestaţiei introduse la 
instanţa de contencios administrativ 
competentă, titlul de creanţă devine titlu 
executor. Pentru nerespectarea termenului de 
30 de zile prevăzut la alin. (2), se calculează 
accesorii potrivit prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 
 
 
 (4) În cazul în care, titularul de avans, 
respectiv succesorul în drepturi şi obligaţii al 
acestuia nu plăteşte voluntar sumele 
nejustificate prevăzute în procesul-verbal  de 
inventariere, executarea silită a acestora se 
efectuează potrivit procedurii prevăzută de 
Codul de procedură fiscală, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
  
(5) Sumele nejustificate prevăzute în procesul-
verbal de inventariere, achitate voluntar sau în 
regim de executare silită se fac venit la 

6. Alineatul (3) al art.4 devine alineatul (2) 
cu următorul conţinut: 
“(2) La expirarea termenului prevăzut la 
alin.(1), dacă titlul de creanţă nu a fost 
reformat ca urmare a contestaţiei introduse la 
instanţa de contencios administrativ 
competentă, titlul de creanţă devine titlu 
executoriu. Pentru nerespectarea termenului de 
30 de zile prevăzut la alin.(1), se calculează 
accesorii potrivit prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. ” 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 
7. Alineatul (4) devine alin.(3).  
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
8. Alineatul (5) devine alineatul (4). 
Nemodificat 

 

Adăugarea sintagmei 
“actualizate” este necesară 
pentru corelarea cu textele  
propuse spre reformulare. 

 
 
 
Corelare texte. 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

admise 
bugetul de stat.  
 

7.  
 
Art. 5. - (1) Materialele de construcţii, 
echipamentele, instalaţiile şi celelalte bunuri 
care nu mai pot fi preluate la obiectivul de 
investiţii “Palatul Parlamentului” vor fi 
valorificate sau casate, potrivit prevederilor 
legale în vigoare, de titularii de avans 
respectiv succesorii în drepturi şi obligaţii ai 
acestora, deţinători sub supravegherea 
Camerei Deputaţilor. 
  
 
 
(2) Sumele rezultate din valorificarea 
stocurilor şi activelor corporale prevăzute la 
alin. (1), după deducerea cheltuielilor de 
valorificare, se virează ca venit la bugetul de 
stat, în termen de 5 zile de la data încasării 
contravalorii acestora. În cazul în care 
cheltuielile de valorificare depăşesc cuantumul 
sumelor obţinute din valorificare, diferenţa se 
suportă din bugetul Camerei Deputaţilor. 
 (3) Cheltuielile cu casarea se suportă 
din bugetul Camerei Deputaţilor. 
 

9. Alineatul (1) al art.5 se modifică după 
cum urmează : 
Art.5.- (1) Materialele de construcţii, 
echipamentele, instalaţiile şi celelalte bunuri 
care nu mai pot fi preluate la obiectivul de 
investiţii Palatul Parlamentului vor fi 
valorificate sau casate, sub supravegherea 
Camerei Deputaţilor, potrivit prevederilor 
legale în vigoare, de titularii de avans, 
respectiv de succesorii în drepturi şi obligaţii 
ai acestor  deţinători. ” 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat. 

 
 
 
Reformularea este necesară 
pentru claritate. 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

admise 
8. Art. 6. - Până la valorificarea sau casarea 

stocurilor şi a activelor corporale prevăzute la 
art.5 alin.(1), titularii de avans respectiv 
succesorii în drepturi şi obligaţii ai acestora au 
obligaţia de a asigura securitatea, păstrarea şi 
depozitarea acestora. 
 

Nemodificat.  

 CAPITOLUL II 
Efectuarea recepţiei în fază unică a 

lucrărilor de  
construcţii şi instalaţii aferente acestora la 

obiectivul de investiţii 
„Palatul Parlamentului” 

 

Nemodificat. 
 
 

 

9.  
Art. 7. – Pentru efectuarea recepţiei 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora corespunzător unor spaţii din cadrul 
obiectivului Palatul Parlamentului, având în 
vedere caracterul special şi unicat al acestuia, 
în conformitate cu prevederile Legii 
nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi prin 
derogare de la prevederile Hotărârii 
Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea 
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 

 
Nemodificat. 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

admise 
instituie recepţia în fază unică a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora. 
 

10.  
 
Art. 8. – (1) Prevederile art.(7) se aplică 

exclusiv la recepţia lucrărilor executate la 
spaţiile existente finalizate şi aflate în 
exploatare în cadrul obiectivului Palatul 
Parlamentului, constituite ca obiecte sau părţi 
de obiect, corespunzător stadiilor fizice 
consemnate la data prezentei legi, care sunt 
administrate şi înregistrate în evidenţele 
contabile ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. 
Nu fac obiectul recepţiei utilajele, 
echipamentele, materialele şi obiectele de 
inventar aferente Palatului Parlamentului. 

 
 

 
 
(2) Prin excepţie de la prevederile legale în 
vigoare, lucrările de reparaţii şi/sau intervenţii 
la obiectele constitutive ale Palatului 
Parlamentului, recepţionate potrivit 
prevederilor prezentei legi, se vor putea iniţia 
după finalizarea recepţiei în fază unică, 
avându-se în vedere durata efectivă de serviciu 

10. Alineatul (1) al articolului 8 se 
modifică după cum urmează: 

Art. 8. –(1)  Prevederile art.7 se aplică 
exclusiv la recepţia lucrărilor executate la 
spaţiile existente finalizate şi aflate în 
exploatare în cadrul obiectivului Palatul 
Parlamentului, constituite ca obiecte sau părţi 
de obiect, corespunzător stadiilor fizice 
consemnate la data prezentei legi, care sunt 
administrate şi înregistrate în evidenţele 
contabile ale Camerei Deputaţilor şi/sau 
Senatului. Nu fac obiectul recepţiei utilajele 
independente sau obiectele de inventar  
neprevăzute în proiect şi procurate ulterior 
de investitor. 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 
Nemodificat. 

 
 
Eliminarea din ultima teză a 
articolului 8, din forma aprobată 
de Senat, a utilajelor 
funcţionale, echipamentelor şi 
materialelor este necesară 
întrucât acestea fac parte 
integrantă din lucările 
recepţionate. Ca urmare, 
excepţia de la actul recepţiei se 
poate face numai pentru utilaje 
independente sau obiecte de 
inventar  neprevăzute în proiect 
şi procurate ulterior de 
investitor. 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

admise 
a acestora de la finalizarea lucrărilor sau 
punerea lor în funcţiune, după caz. 
 

11.  
Art. 9. – Se aprobă Regulamentul de 

recepţie în fază unică a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora la 
obiectivul Palatul Parlamentului, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta 
lege. 
 
 

_______ 

11. Articolul 9 va avea următorul cuprins: 
 
(1) Nemodificat. 
 
 
 
(2)Orice modificare sau completare, 
ulterioare aprobării prezentei legi, a 
Regulamentului prevăzut la alin.(1) se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Camerei Deputaţilor. 
 
Dep. Aurelia Vasile  - PSD 
Dep. Ioan Bivolaru – PSD 
 

 
 
 
 
 
 
Având în vedere că procedura 
tehnică este prevăzută în 
Regulament, care conţine şi 
Normele de întocmire a Cartei 
tehnice, ar fi dificilă operarea 
oricărei modificări care va fi 
necesară prin lege. 

12. Art. 10. – (1)  În înţelesul prezentei 
legi, Camera Deputaţilor are calitatea de 
investitor la Palatul Parlamentului.  

(2) – După finalizarea recepţiei în fază 
unică, bunurile/ spaţiile recepţionate se 
înregistrează în evidenţele contabile ale 
Camerei Deputaţilor şi ale Senatului, 
corespunzător spaţiilor din administrare. 
 

 
Nemodificat. 

 

13 Art. 11. – (1) În vederea asigurării   
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

admise 
documentelor necesare recepţiei, Camera 
Deputaţilor, prin Secretariatul general, va 
prelua de la deţinători documentaţiile tehnico-
economice care au stat la baza execuţiei 
lucrărilor care se supun recepţiei, 
încorporându-le în cartea tehnică a construcţiei 
pe care o va gestiona, potrivit prevederilor 
legale în vigoare.  

(2) În înţelesul prezentei legi, prin 
documentaţiile tehnico-economice prevazute 
la alin.(1) se înţelege exemplarul-martor 
păstrat în arhivele proprii, compus din piesele 
scrise: tema de proiectare, memorii generale şi 
pe specialităţi, breviare de calcul, avizele şi 
acordurile obţinute, precum şi din piesele 
desenate. 

 (3) Societăţile comerciale înfiinţate pe 
structura fostelor unităţi de proiectare şi de 
execuţie, care au participat înainte de anul 
1990 la realizarea obiectivului Palatul 
Parlamentului, succesoare ale acestora sau 
care, prin contractele de privatizare, au în 
păstrare, cu orice titlu, documentaţii tehnico-
economice sau alte documente aferente 
proiectului, precum şi toţi deţinătorii de 
documentaţii tehnice sau economice aferente 
obiectivului Palatul Parlamentului, persoane 
fizice sau juridice – antreprenori sau alte 

Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat. 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

admise 
societăţi rezultate în urma unor operaţiuni 
comerciale de vânzare-cumpărare, fuziune, 
preluare sau reorganizare – au obligaţia ca, în 
termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, să inventarieze, împreună cu 
reprezentanţi ai investitorului – Camera 
Deputaţilor, şi să predea, în original, 
documentaţiile prevăzute la alin.(1). Refuzul 
inventarierii şi/sau al predării documentaţiilor 
se sancţionează potrivit prevederilor Legii 
Arhivelor Naţionale nr.16/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare, iar 
cheltuielile ocazionate de expertizarea tehnică 
necesară pentru reconstituirea acestora se vor 
suporta de către cei vinovaţi. În cazuri 
deosebite, în care se face dovada certă a 
dispariţiei originalelor, se poate face predarea 
fotocopiilor, pe răspunderea deţinătorilor. 
 (4) În vederea preluării şi a gestionării 
documentaţiilor de execuţie clasificate ca 
secret de stat,  în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 182/2002 privind protecţia 
informaţiilor clasificate, cu modificările şi 
completările ulterioare,  şi ale celorlalte acte 
normative date în aplicarea acesteia, 
Secretariatul general al Camerei Deputaţilor 
are obligaţia de a-şi organiza structurile 
necesare şi de a-şi asigura personalul autorizat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat. 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

admise 
să opereze cu acestea. 
 

14. Art. 12. – Prezenta lege intră în 
vigoare la 30 de zile de la publicarea în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

Se elimină 
 
Dep. Aurelia Vasile  - PSD 
Dep. Ioan Bivolaru – PSD 
 

Nu este necesar timp 
suplimentar pentru pregătirea 
cadrului secundar.  

15. ANEXĂ 
 

Nemodificat 
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