
LEGE nr. 790 din 29 decembrie 2001 
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1999 privind reglementarea rularii 
resurselor financiare ale universitatilor prin banci comerciale 
EMITENT:     PARLAMENTUL 
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 15 ianuarie 2002 
 
 
    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 
 
    ARTICOL UNIC 
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 27 din 29 ianuarie 1999 privind reglementarea 
rularii resurselor financiare ale universitatilor prin banci comerciale, emisa in temeiul art. 
1 pct. 9 lit. a) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante 
si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 42 din 29 ianuarie 1999, cu 
urmatoarele modificari si completari: 
    1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins: 
    "ORDONANTA 
    privind reglementarea rularii resurselor financiare ale unitatilor si institutiilor de 
invatamant de stat prin banci comerciale" 
    2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 1. - (1) Disponibilitatile in lei provenite din alocatiile bugetare pentru invatamant, 
prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor si institutiilor de invatamant 
de stat, pastrate in conturi la trezoreria statului, sunt purtatoare de dobanzi, care se acorda 
in conditiile art. 6 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si 
utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata. 
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 82 din Legea nr. 72/1996 privind finantele 
publice, veniturile proprii ale unitatilor si institutiilor de invatamant de stat, realizate din 
contracte de cercetare stiintifica, de consultanta, de expertiza sau pentru alte servicii 
didactice si stiintifice, din taxe de orice fel, chirii, servicii, donatii, subventii, sponsorizari 
sau din alte surse, se pot pastra in conturi, la vedere sau pe termen, deschise la banci 
comerciale." 
    3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 2. - (1) Disponibilitatile in valuta provenite din venituri proprii ale unitatilor si 
institutiilor de invatamant de stat se pastreaza in conturi distincte la bancile comerciale. 
    (2) Unitatile si institutiile de invatamant de stat vor incheia conventii de cont cu 
bancile comerciale, in care vor stabili conditiile de pastrare, dobanda acordata, precum si 
comisioanele aplicate pentru operatiunile de incasari si plati inregistrate in conturile 
respective." 
 
    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 26 noiembrie 2001, cu respectarea 
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei. 
 
 
                           p. PRESEDINTELE SENATULUI, 
                              ALEXANDRU ATHANASIU 
 



    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 29 noiembrie 2001, 
cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei. 
 
 
                      p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, 
                            OVIDIU CAMELIU PETRESCU 
                              ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
ORDONANTA   nr. 27 din 29 ianuarie 1999 
privind reglementarea rularii resurselor financiare ale universitatilor prin banci 
comerciale 
EMITENT:     GUVERNUL  
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  nr. 42 din 29 ianuarie 1999  
 
    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. 
9 lit. a) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, 
 
    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta: 
 
    ART. 1 
    Disponibilitatile in lei provenite din venituri proprii ale institutiilor de invatamant 
superior de stat, pastrate in conturi deschise la trezoreria statului, sunt purtatoare de 
dobanzi, care se acorda in conditiile art. 6 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1994 
privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata. 
    ART. 2 
    Disponibilitatile in valuta provenite din venituri proprii ale institutiilor de invatamant 
se pastreaza in conturi distincte la bancile comerciale selectate pe baza de licitatie. 
    Institutiile de invatamant vor incheia conventii de cont cu bancile comerciale, in care 
vor stabili conditiile de pastrare, dobanda acordata, precum si comisioanele aplicate 
pentru operatiunile de incasari si plati inregistrate in conturile respective. 
 
             p. PRIM-MINISTRU, 
               VICTOR BABIUC 
 
                    Contrasemneaza: 
                    --------------- 
                  Ministrul educatiei 
                       nationale, 
                      Andrei Marga 
 
                p. Ministrul finantelor, 
                  Bujor Bogdan Teodoriu, 
                    secretar de stat 
                        ------ 


