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AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz
în procedură de urgenţă, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru
muncă şi protecţie socială care sunt sesizate în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, transmis cu adresa nr. P.L.x. 708/2018 din 19
noiembrie 2018, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/531 din 20 noiembrie 2018.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă proiectul de lege în şedinţa din 14
noiembrie 2018.
Consiliul Economic şi Social, cu avizul nr.5027 din 03 octombrie 2018, avizează favorabil
proiectul de act normativ, cu propuneri de modificare.
Consiliul Legislativ, cu avizul nr.955/05.10.2018, avizează favorabil proiectul de ordonanţă de
urgenţă, cu observaţii şi propuneri.
La şedinţa comisiei au participat în calitate de invitaţi din partea Guvernului României domnul
Carmen Elian - secretar de stat în cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale,
doamna Toma Gheorghiţă - şef serviciu şi domnul Dan Buzdugă - expert în cadrul Ministerului
Finanţelor Publice, domnul domnul Tudose Nicolae - secretar de stat, doamna Baciu Vasilica – director
şi domnul Croitoru Tinu - consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar şi fiscal, al ajutorului de stat, al
serviciului public de transport local, al redevenţelor miniere, respectiv din materia drepturilor de
protecţie şi asistenţă socială.
Examinarea proiectului de Lege a avut loc în şedinţa comisiei din 27 noiembrie 2018.
Membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege
în forma adoptată de Senat.
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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