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COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE 
PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA 
TERITORIULUI 
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Bucureşti, 25 martie 2019 
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ȘI BĂNCI 
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București, 26 martie 2019 

 
 
 

 
  Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 
   CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2018 pentru modificarea şi completarea art.38 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, trimis 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci  pentru examinare pe fond, în procedură de urgență  cu adresa nr. Plx. 83 
din 4 martie  2019. 

 
 

VICEPREŞEDINTE, PREȘEDINTE, 
Ion CĂLIN  Sorin LAZĂR 

  
 

               

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
nicoleta.toma
Original



 
 

 2 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI 
AMENAJAREA TERITORIULUI 
132Nr. 4c-7/68 
Bucureşti, 26 martie 2019 

COMISIA PENTRU BUGET, FINANȚE ȘI BĂNCI 
Nr.4c-2/132 

 
București, 26 martie 2019 

             
RAPORT COMUN 

 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2018 pentru modificarea şi 

completarea art.38 din Ordonanţa 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 și 

completările ulterioare,Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci, au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.113/2018 pentru modificarea şi completarea art.38 din Ordonanţa 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. Plx.83 din 4 martie 2019 înregistrat cu nr.4c-7/68 din 5 martie 2019, și respectiv cu nr. 4c-2/132/2019 . 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în şedinţa din 25 februarie 2019, cu 

respectarea prevederilor art.76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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  Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 

art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 La întocmirea prezentului raport comun cele două Comisii sesizate în fond au avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1054/7.11.2018) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități( nr. 4c-13/166) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială (nr. 4c-9/140) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru industrii și servicii ( nr. 4c-3/67) 

  Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.38 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.90/2017, în sensul utilizării în anii următori, în condiţiile legii, a creditelor de angajament prevăzute în fişa 

programului „Etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală” rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiilor bugetare ale 

anilor 2017 - 2019. 

Potrivit prevederilor art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,cu modificările și completările 

ulterioare, examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţe separate. 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci şi-a desfăşurat lucrările în data de 19 martie 2019. La lucrările Comisiei pentru 

buget, finanțe și bănci au fost prezenți 24 deputați din totalul de 25 membri. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în data de 26 martie 2019. 

Din numărul total de 23 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au participat la şedinţă 

21 deputați.  

În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, la dezbaterile care au avut loc, au participat în  calitate de invitați domnul Angel Gheorghiu, Subsecretar de Stat și 

doamna Alina Sâvescu, consilier evaluare examinare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice . 
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 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de 

voturi  adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2018 pentru modificarea 

şi completarea art.38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu un amendament admis de tehnică legislativă prezentat în 

Anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun. 

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

 

 
VICEPREŞEDINTE, 

Ion CĂLIN 
PREŞEDINTE,  
Sorin LAZĂR 

 
SECRETAR, 

Angelica FĂDOR 

 
SECRETAR,  

Marile-Gabriel PIRTEA 
 

 
 
 
 
                        Șef serviciu, Sofia Chelaru                                                                                  Șef serviciu, Giorgiana Ene   
                                                                                                                                                                                                 
             Consilier parlamentar, Elena Hrincescu                                                              Consilier parlamentar,  Iulia Cazan                                           
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ANEXA 
 

Amendament admis 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2018 pentru modificarea şi 

completarea art.38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 

 
Nr. 
crt. 

Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.113/2018  

 
Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor  

1.   Titlul legii: 
LEGE 

privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.113/2018 

pentru modificarea şi 
completarea art.38 din 

Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului  nr.90/2017 

privind unele măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor 
termene 

 

Nemodificat  

2.   Articol unic. -  Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 113 din 28 
decembrie 2018 pentru 
modificarea şi completarea 
art.38 din Ordonanţa de urgenţă 

Nemodificat  
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a Guvernului nr.90/2017 
privind unele măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor 
termene, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.1117 din 29 decembrie 2018, 
cu următoarele modificări şi 
completări:  
 

3.  Titlul ordonanței de urgență: 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ 

pentru modificarea şi 
completarea art.38 din 

Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 90/2017 privind 

unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea 

unor acte normative şi 
prorogarea unor termene 

Nemodificat Nemodificat  

4.  Articol unic. - Articolul 38 din 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 90/2017 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor 
acte normative și prorogarea 
unor termene, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 
2017, aprobată cu completări 

Nemodificat Nemodificat  
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prin Legea nr. 80/2018, cu 
modificările și compl etările 
ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 
 

5.   1. Alineatul (1) se modifică și 
va avea următorul cuprins:  
„Art. 38. - (1) Creditele de 
angajament prevăzute în fișa 
programului «Etapa a II-a a 
Programului național de 
dezvoltare locală», anexă la 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice, rămase neutilizate la 
sfârșitul exercițiilor bugetare ale 
anilor 2017 și 2018, se utilizează, 
în anii următori, în condițiile 
legii, pentru încheierea 
contractelor de finanțare 
multianuale pentru obiectivele de 
investiții din etapa a II-a a 
Programului național de 
dezvoltare locală, incluse în lista 
aprobată pentru perioada 2017—
2020 prin ordin al viceprim-
ministrului, ministrul dezvoltării 
regionale și administrației 
publice.” 

1. La articolul unic punctul 1, 
alineatul (1) se modifică și se 
va avea următorul cuprins:  
„ (1) Creditele de angajament 
prevăzute în fișa programului 
«Etapa a II-a a Programului 
național de dezvoltare locală», 
anexă la bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, rămase 
neutilizate la sfârșitul 
exercițiilor bugetare ale anilor 
2017 - 2019, se utilizează, în 
anii următori, în condițiile legii, 
pentru încheierea contractelor 
de finanțare multianuale pen tru 
obiectivele de investiții din 
etapa a II-a a Programului 
național de dezvoltare locală, 
incluse în lista aprobată pentru 
perioada 2017-2020 prin ordin 
al viceprim-ministrului, 
ministrul dezvoltării regionale 
și administrației publice.”   
 

Nemodificat  

6.  2. După alineatul (1) se Nemodificat Nemodificat  
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introduce un nou alineat, 
alineatul (11), cu următorul 
cuprins:   
„(11) În scopul utilizării eficiente 
a fondurilor alocate prin Etapa a 
II-a a Programului național de 
dezvoltare locală, Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice poate 
dezangaja, în vederea 
contractării, sumele rămase 
neutilizate în urma economiilor 
rezultate pe parcursul derulării 
contractelor de finanțare, în 
limita creditului de angajament 
alocat programului, în condițiile 
legii.” 
 

7.   2. La articolul unic, după 
punctul 2 se introduce un nou 
punct, pct.3, cu următorul 
cuprins:  
„3. După alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, 
alin.(4), cu următorul cuprins: 
(4) În cazul județelor care intră 
sub incidența alin.(1) al 
articolului unic din Ordonanța 
Guvernului nr. 5/2018 privind 
instituirea unor măsuri pentru 
derularea Programului național 

2. La articolul unic, după 
punctul 2 se introduce un nou 
punct, pct.3, cu următorul 
cuprins:  
„3. După alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, 
alin.(4), cu următorul cuprins: 
(4) În cazul județelor care intră 
sub incidența alin.(1) al 
articolului unic din Ordonanța 
Guvernului nr. 5/2018 privind 
instituirea unor măsuri pentru 
derularea Programului național 

Tehnică 
legislativă 
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de dezvoltare locală etapa a II-
a, creditele de angajament 
rămase neutilizate după 
încheierea contractelor de 
finanțare prevăzute la alin.(1) se 
pot utiliza pentru finanțarea 
obiectivelor de investiții pentru 
care s-au depus solicitări în 
temeiul, în termenul legal, în 
anul 2018, care au fost incluse 
în analiza de specialitate și nu li 
s-au alocat fonduri din lipsa 
creditelor de angajament. ” 
 

de dezvoltare locală etapa a II-
a, creditele de angajament 
rămase neutilizate după 
încheierea contractelor de 
finanțare prevăzute la alin.(1) se 
pot utiliza pentru finanțarea 
obiectivelor de investiții pentru 
care s-au depus solicitări, în 
termenul legal, în anul 2018, 
care au fost incluse în analiza 
de specialitate și nu li s -au 
alocat fonduri din lipsa 
creditelor de angajament.” 
 
Autori: Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci 
Comisia pentru administrție 
publică și amenajarea 
teritoriului 
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