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A V I Z  
asupra 

Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative 
 
 
În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 
spre avizare în procedură de urgență cu Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, trimis cu adresa 
nr. PLx. 123 din 10 martie 2021, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi sub nr.4c-13/259 din 15 martie 2021. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu  
dispoziţiile art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 alin. (9) 
pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă, 
în ședința din 9 martie 2021. 

Proiectul de Lege are ca obiect reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, 
precum și modificarea și completarea unor acte normative cu incidență asupra 
cadrului fiscal-bugetar. Intervențiile legislative vizează, în principal, neacordarea în 
anul 2021 a voucherelor de vacanță de către autoritățile și instituțiile publice, 
indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate din 
venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, precum și serviciile publice 
autonome de interes național, cu personalitate juridică; modificarea Legii 
nr.127/2019, în sensul prorogării datei de intrare în vigoare a acestei legi, astfel încât, 
în anul 2021, valoarea punctului de pensie să fie menținută la nivelul de 1.442 lei; 
abrogarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.131/2020, prin care a fost 
instituit sporul de 30% la salariul de bază pentru personalul instituției prefectului 



 

implicat în activități de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19; 
modificarea art.205 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, în sensul 
stabilirii dreptului studenților înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în 
instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, de a 
beneficia de tarif redus cu 50% pe parcursul anului calendaristic, pe mijloacele de 
transport local în comun, cu metroul, precum și pentru transportul intern auto, 
transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a și transport intern 
naval.  

În ședința desfășurată în sistem mixt din data de 8 aprilie 2021, potrivit art. 61 
și 129 alin.(1)  din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 
examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în 
vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.56 din 
18 februarie 2021, și avizul negativ al Consiliului Economic și Social, transmis prin 
adresa cu nr.1807 din 18 februarie 2021. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

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

                                             PREŞEDINTE, 
 

Mihai-Alexandru Badea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Andreea Sârbu 


