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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
        

 Bucureşti, 22.05.2017 
                                                        Nr.4c-3/440/2016 

 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea 

incapacităţii de plată, transmis cu adresa nr.P.L.x. 499 din 31 octombrie 2016. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

      
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

 Bucureşti, 22.05.2017 
                                                        Nr.4c-3/440/2016 

 
 

R A P O R T 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/1999 privind unele 

măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, transmis cu adresa nr.P.L.x. 499 din 31 octombrie 2016, înregistrat la comisie 

sub nr.4c-3/440 din 1 noiembrie 2016. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.804/25.08.2016, avizează favorabil proiectul de ordonanţă cu observaţii şi 

propuneri preluate de iniţiator. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege şedinţa din 24 octombrie 2016. 
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  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, prin avizele nr.4c-11/1210 din 

07 noiembrie 2016, respectiv nr.4c-2/779 din 29 decembrie 2016, au avizat favorabil proiectul de lege. 

  Proiectul de lege are ca obiect reglementarea modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/1999 privind 

unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr.211/2001, în sensul instituirii unor 

dispoziţii privind modificarea mecanismului de compensare a datoriilor neplătite scadente între operatorii economici, astfel încât 

acest mecanism să fie mai uşor de folosit de către orice operator economic, în orice moment şi din orice locaţie, într-un timp 

foarte scurt. 

  Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 25 aprilie 2017 şi au 

hotărât, în unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru 

prevenirea incapacităţii de plată, cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 21 deputaţi membri ai comisiei. 

  La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Economiei, doamna Anca Chiser – 

secretar de stat. 

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

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera decizională pentru acest proiect 

de lege este Camera Deputaţilor. 
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ANEXĂ 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 

Nr
. 

crt
. 

Text OG nr.22/2016 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1.  Titlul Legii 

LEGE  
privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului 
nr.22/2016 pentru 

modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 

nr.77/1999 privind unele 
măsuri pentru prevenirea 

incapacităţii de plată 
 

Nemodificat  

2.  Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr.22 
din 24 august 2016 pentru 
modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.77/1999 privind unele 
măsuri pentru prevenirea  

Art.I. – Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.22 din 24 august 
2016 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/1999 privind 
unele măsuri pentru prevenirea 
incapacităţii de plată, adoptată în  

Conform normelor 
de tehnică 
legislativă. 
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0 1 2 3 4 
  incapacităţii de plată, 

adoptată în temeiul art.1 pct.I 
poz.3 din Legea nr.123/2016 
privind abilitarea Guvernului 
de a emite ordonanţe, şi 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.658 
din 29 august 2016. 
 

temeiul art.1 pct.I.3 din Legea 
nr.123/2016 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe, 
şi publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.658 din 29 
august 2016, cu următoarele 
modificări: 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 

3.  Titlul Ordonanţei 
ORDONANŢĂ 

pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.77/1999 

privind unele măsuri pentru 
prevenirea incapacităţii de plată 

 

 Nemodificat  

4.  Art.I. – Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.77/1999 privind unele 
măsuri pentru prevenirea incapacităţii de 
plată, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.256 din 4 iunie 
1999, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.211/2001, se modifică după cum 
urmează: 
 

 Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
5.  1. Articolul 2 va avea următorul 

cuprins: 
 
 
„Art.2. – C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp263384\00030167.HT
ML - #Persoanele juridice au obligaţia 
de a întocmi situaţia privind sumele 
restante mai vechi de 30 de zile de la 
emiterea facturii fiscale sau de la 
scadenţă, dacă scadenţa este clar 
specificată, către orice creditor, 
respectiv de la orice debitor, persoană 
juridică, după caz, cu sediul în România, 
care va cuprinde: 
 
 
 
 
 
 
 
a) elemente de identificare a calităţii de 
debitor: 
C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 

 1. La articolul I punctul 1, 
partea introductivă a articolului 
2 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.2. – Persoanele juridice cu 
capital 
integral/majoritar/minoritar de 
stat au obligaţia de a întocmi 
situaţia privind sumele restante 
mai vechi de 30 de zile de la 
emiterea facturii fiscale sau de la 
scadenţă, dacă scadenţa este clar 
specificată, către orice creditor, 
respectiv de la orice debitor, 
persoană juridică, după caz, cu 
sediul în România, care va 
cuprinde:” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 
a) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

Precizare necesară. 
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0 1 2 3 4 
4.0\cache\Legislatie\temp263384\00030167.HT
ML - #1. denumirea, sediul social şi codul 
fiscal; 
C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp263384\00030167.HT
ML - #2. denumirea, sediul social şi codul 
fiscal ale creditorului; 
C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp263384\00030167.HT
ML - #3. numărul, data emiterii, scadenţa, 
dacă este clar specificată, valoarea şi 
soldul facturii ce urmează să fie plătită 
creditorului; 
b) elemente de identificare a calităţii de 
creditor: 
C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp263384\00030167.HT
ML - #1. denumirea, sediul social şi codul 
fiscal; 
C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp263384\00030167.HT
ML - #2. denumirea, sediul social şi codul 
fiscal ale debitorului; 
C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 

 
 
 
b) Nemodificat 



 7 

0 1 2 3 4 
4.0\cache\Legislatie\temp263384\00030167.HT
ML - #3. numărul, data emiterii, scadenţa, 
dacă este clar specificată, valoarea şi 
soldul facturii ce urmează să fie încasată 
de la debitor.” 
 

6.  2. Articolul 3 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.3. - C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp263384\00030167.HT
ML - #Situaţia întocmită conform art.2 se 
va depune prin internet la adresa 
dedicată în acest scop, în vederea 
includerii în procedura de compensare a 
datoriilor neplătite la termenele scadente. 
C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp263384\00030167.HT
ML - #Situaţia prevăzută la alin.1 se 
actualizează de către contribuabili, 
persoane juridice, în decurs de o zi 
lucrătoare de la momentul oricărei 
modificări survenite.” 
 

 Nemodificat  

7.  3. Articolul 4 va avea următorul 
cuprins: 

 2. La articolul I punctul 3, 
articolul 4 se modifică şi va avea 

Asigurarea unui cadru 
procedural eficient şi 
adaptat relaţiilor 
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0 1 2 3 4 
 
„Art.4. - C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp263384\00030167.HT
ML - #Personalul structurii de 
compensare a datoriilor din cadrul 
Sucursalei Bucureşti a Centrului de 
Pregătire pentru Personalul din Industrie 
- CPPI Buşteni, instituţie publică 
subordonată Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de 
Afaceri, este obligat să asigure păstrarea, 
stocarea şi utilizarea informaţiilor, 
datelor şi situaţiilor comunicate de 
operatorii economici în condiţii de 
confidenţialitate şi siguranţă, în scopurile 
prevăzute de prezenta ordonanţă de 
urgenţă, pentru prevenirea producerii 
unor prejudicii sau a lezării intereselor, 
de orice natură, ale acestora.” 
 

următorul cuprins: 
„Art.4. - Centrul de Pregătire 
pentru Personalul din Industrie 
– CPPI Buşteni, instituţie 
publică cu personalitate 
juridică, cu atribuţii în 
formarea profesională şi 
gestionarea activităţii de 
compensare dintre operatorii 
economici, aflată în subordinea 
Ministerului Economiei, prin 
C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp263384\00030
167.HTML - #personalul structurii 
de compensare a datoriilor din 
cadrul Sucursalei Bucureşti, este 
obligat să asigure păstrarea, 
stocarea şi utilizarea informaţiilor, 
datelor şi situaţiilor comunicate de 
operatorii economici în condiţii de 
confidenţialitate şi siguranţă, în 
scopurile prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă, pentru 
prevenirea producerii unor 
prejudicii sau a lezării intereselor, 
de orice natură, ale acestora.” 

economice şi tehnice, 
necesar operatorilor 
economici care sunt în 
situaţia de a utiliza 
mecanismul de 
compensare gestionat 
de Centrul de Pregătire 
pentru Personalul din 
Industrie – CPPI 
Buşteni aflat în 
subordinea Ministerului 
Economiei. 
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0 1 2 3 4 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

8.  4. Articolul 5 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.5. - C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp263384\00030167.HT
ML - #Constituie contravenţii, dacă nu 
sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, 
potrivit legii penale, să constituie 
infracţiuni, următoarele fapte: 
C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp263384\00030167.HT
ML - #a) neţinerea şi neactualizarea de 
către contribuabilul, persoană juridică, a 
evidenţei obligaţiilor de plată şi a 
evidenţei creanţelor; 
C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp263384\00030167.HT
ML - #b) netransmiterea de către 
contribuabilul, persoană juridică, prin 
internet la adresa dedicată în acest scop a 
situaţiei prevăzute la art.2 în termenele 
prevăzute la art.3; 
c) nerespectarea de către orice utilizator 

 Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
a îndatoririlor referitoare la 
confidenţialitatea informaţiilor, datelor şi 
situaţiilor. 
Contravenţiile prevăzute la alin.1 se 
sancţionează după cum urmează: 
C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp263384\00030167.HT
ML - #1. cele de la lit.a), cu amendă de la 
500 lei la 1.000 lei; 
C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp263384\00030167.HT
ML - #2. cele de la lit.b), cu amendă de la 
1.000 lei la 5.000 lei; 
3. cele de la lit.c), cu amendă de la 1.000 
lei la 5.000 lei. 
C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp263384\00030167.HT
ML - #Constatarea contravenţiilor 
prevăzute la alin.1 lit.a) şi b) şi aplicarea 
sancţiunilor se efectuează de către 
persoanele împuternicite din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice. 
C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp263384\00030167.HT
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0 1 2 3 4 
ML - #Constatarea contravenţiei 
prevăzute la alin.1 lit.c) şi aplicarea 
sancţiunilor se efectuează de către ofiţeri 
ai Inspectoratului General al Poliţiei 
Române, din oficiu.” 
 

9.  5. Articolul 6 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.6. - C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp263384\00030167.HT
ML - #Contravenţiilor prevăzute la art.5 
le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 
 

 Nemodificat  

10.  6. Articolul 7 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.7. - C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp263384\00030167.HT
ML - #Structura de compensare a 
datoriilor din cadrul Sucursalei Bucureşti 
a Centrului de Pregătire pentru 

 Nemodificat  



 12 

0 1 2 3 4 
Personalul din Industrie - CPPI Buşteni 
va transmite Comisiei Naţionale de 
Prognoză, la cerere, situaţia centralizată 
cu privire la activitatea desfăşurată de 
acesta în procesul de compensare a 
datoriei.” 

11.  Art.II. - C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp394390\00180048.HT
M - #Prevederile art.I pct. 4 şi 5 intră în 
vigoare la 30 de zile de la data publicării 
prezentei ordonanţe. 
 

 Nemodificat  

12.  Art.III. - C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp394390\00180048.HT
M - #În termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, 
Guvernul va adopta o hotărâre pentru 
aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/1999 privind unele 
măsuri pentru prevenirea incapacităţii de 
plată, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.211/2001. 
 

 Nemodificat  

13.  Art.IV. - C:\Users\Documents and  Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp394390\00180048.HT
M - #Dispoziţiile care stabilesc şi 
sancţionează contravenţii intră în vigoare 
în termen de 30 de zile de la data 
publicării prezentei ordonanţe în 
Monitorul Oficial al României. 

14.   
 
Art.V. - C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp394390\00180048.HT
M - #Ordinele de compensare, astfel cum 
sunt reglementate de Hotărârea 
Guvernului nr.685/1999 pentru 
aprobarea Normelor metodologice 
privind monitorizarea datoriilor 
nerambursate la scadenţă ale 
contribuabililor, persoane juridice, în 
vederea diminuării blocajului financiar şi 
a pierderilor din economie, şi a 
Regulamentului de compensare a 
datoriilor nerambursate la scadenţă ale 
contribuabililor, persoane juridice, cu 
modificările şi completărilor ulterioare, 
sunt numerotate unic, evidenţa acestora 
fiind de competenţa Structurii de 

 3. Articolul V se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.V. - C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp394390\00180
048.HTM - #Ordinele de 
compensare, astfel cum sunt 
reglementate de Hotărârea 
Guvernului nr.685/1999 pentru 
aprobarea Normelor metodologice 
privind monitorizarea datoriilor 
nerambursate la scadenţă ale 
contribuabililor, persoane juridice, 
în vederea diminuării blocajului 
financiar şi a pierderilor din 
economie, şi a Regulamentului de 
compensare a datoriilor 
nerambursate la scadenţă ale 
contribuabililor, persoane juridice, 
cu modificările şi completărilor 

Corectură necesară. 
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0 1 2 3 4 
compensare a datoriilor din cadrul 
sucursalei Bucureşti a Companiei 
Naţionale „Imprimeria Naţională” - 
S.A. 
 

ulterioare, sunt numerotate unic, 
evidenţa acestora fiind de 
competenţa Structurii de 
compensare a datoriilor din cadrul 
sucursalei Bucureşti a Centrului 
de Pregătire pentru Personalul 
din Industrie – CPPI Buşteni.” 

 
Dep.Andrei Dominic Gerea 
 

15.    Art.II. – În termen de 30 de zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei  legi, se aprobă, prin 
hotărâre de Guvern, reorganizarea 
Structurii de compensare a 
datoriilor din cadrul sucursalei 
Bucureşti a Centrului de Pregătire 
pentru Personalul din Industrie – 
CPPI Buşteni. 
 
Dep.Andrei Dominic Gerea 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Se are în vedere 
propunerea de 
dezvoltare de noi 
activităţi în cadrul 
structurii de 
compensare, pentru 
creşterea eficienţei 
şi a domeniilor de 
activitate, ceea ce 
presupune o 
reorganizare în 
viitor. 
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                           PREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 
 
                             Iulian Iancu                                 Roxana Mînzatu 
 
   
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Isabela Patricia Robe 
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