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AL 
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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-
bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative trimis spre dezbatere în fond cu adresa nr. 
PLx 300/2019, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

PREŞEDINTE, 
 

Sorin LAZĂR 
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RAPORT  
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor 

împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.35/2019 
pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din 
Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege, în 
şedinţa din 26 iunie 2019. 

Obiectul de reglementare al proiectului de lege îl reprezintă instituirea posibilităţii 
ca unităţile administrativ-teritoriale să solicite, în cursul anului 2019, contractarea de 
împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei 
Statului. De asemenea, este vizată creşterea ritmului de restituire a taxelor auto, respectiv 
taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa 
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pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru 
autovehicule. În plus, este abrogat alin. (5) al art. 122 din Codul fiscal, care se referă la 
depunerea declaraţiei unice pe venit doar în format electronic. În acelaşi timp, este 
asigurată acoperirea sumelor aferente plăţii influenţelor financiare determinate de 
creşterile salariale ale personalului încadrat în unităţile sanitare publice. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia pentru sănătate şi familie, 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură, Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului, Comisia pentru industrii şi servicii şi Consiliul Legislativ au avizat favorabil 
proiectul de lege.   

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 17 septembrie 2019. 

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența 25 de deputați din totalul de 26 de 
membri ai comisiei. 

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitaţi, 
reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi ai 
Ministerului Finanţelor Publice. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la 
lucrări, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea 
unor împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, în forma adoptată de Senat. 

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

legilor ordinare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sorin LAZĂR 

SECRETAR, 
 

Marilen - Gabriel PIRTEA 
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