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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.93/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 

 

 

 În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei 

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

industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, în procedură de urgență, care va fi 

transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru muncă și 

protecție socială care sunt sesizate în fond cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.93/2018 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-

bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene, transmis cu adresa nr. P.L.x. 722/2018 din 28 noiembrie 2018, înregistrat 

sub nr.4c-3/547/29 noiembrie 2018. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.999/18.10.2018, avizează favorabil  

proiectul de ordonanță de urgență, cu observaţii şi propuneri. 

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

şedinţa din 21 noiembrie 2018. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2017, în sensul introducerii unor    

excepţii cu privire la interdicţia instituţiilor şi autorităţilor publice de a achiziţiona,  
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de a prelua în leasing sau de a închiria, în anul 2018, autoturisme şi mobilier,   

precum şi de la obligaţia ordonatorilor de credite ai instituţiilor şi autorităţilor 

publice de a reduce cu 10% plăţile efectuate în anul 2018 pentru bunurile şi   

serviciile aferente întreţinerii şi funcţionării 

 Examinarea proiectului de Lege a avut loc în şedinţa comisiei din 11 

decembrie 2018. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege cu un amendament respins prevăzut în 

Anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

 Prin obiectul de reglementare 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. 
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ANEXA 
A M E N D A M E N T     R E S P I N S  

 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 
 
 
Nr. crt. OUG 90/2017 OUG 93/2018 Text adoptat de Senat Amendament respins/autor Motivare 

1.   
 
 
 
 
 
 
(5) Prevederile alin. (1), (2) și 
(4) nu se aplică Regiei 
Autonome Administrația 
Patrimoniului Protocolului de 
Stat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

------------ 
 

- La articolul I, după punctul 2 
se introduc două noi puncte, 
pct.21 și pct. 22, cu următorul 
cuprins: 
”21. La articolul 13, alineatul 
(5) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(5) Prevederile alin. (1), (2) și 
(4) nu se aplică Regiei 
Autonome Administrația 
Patrimoniului Protocolului de 
Stat, precum și Agenției 
Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară, inclusiv 
instituțiilor subordonate 
acesteia, în perioada derulării 
Programului Național de 
Cadastru și Carte Funciară.” 

- La articolul I, după punctul 2 
se introduc două noi puncte, 
pct.21 și pct. 22, cu următorul 
cuprins: 
”21. La articolul 13, alineatul (5) 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
(5) Prevederile alin. (1), (2) și (4) 
nu se aplică Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară, 
inclusiv instituțiilor subordonate 
acesteia, în perioada derulării 
Programului Național de Cadastru 
și Carte Funciară.” 
 
Autor: Virgil-Daniel Popescu 

 

2.   
 
 
(6) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (1)-(3), se pot 
organiza concursuri sau 
examene pentru ocuparea 
posturilor vacante sau temporar 
vacante din cadrul serviciilor 
Parlamentului, indiferent de 

 
 
 
 

---------------- 

22. La articolul 14, alineatul (6) 
se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
”(6) Prin excepție de la 
prevederile alin. (1)-(3), se pot 
organiza concursuri sau 
examene pentru ocuparea 
posturilor vacante sau temporar 
vacante, indiferent de data 
vacantării acestora, cu 

Nemodificat  
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data vacantării acestora, cu 
justificarea necesităţii şi cu 
încadrarea în cheltuielile de 
personal aprobate cu această 
destinaţie în buget, prin 
memorandum aprobat de Biroul 
permanent al fiecărei Camere a 
Parlamentului. 
 

justificarea necesității și cu 
încadrarea în cheltuielile de 
personal aprobate cu această 
destinație în buget, în cadrul: 
 
a) serviciilor Parlamentului, prin 
memorandum aprobat de 
Biroului Permanent al fiecărei 
Camere a Parlamentului; 
 
b) Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate 
Imobiliară și instituțiilor 
subordonate acesteia, în 
perioada derulării 
Programului Național de 
Cadastru și Carte Funciară.” 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 

 

 

 

 

Șef birou, Cristina Neicu 

 


