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AVIZ 

asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.101/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la 

bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/sau corecţiilor financiare aplicate 

pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, precum şi a 

altor creanţe bugetare 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 

şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2022 privind reglementarea unor 

măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor 

procentuale şi/sau corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu 

legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, precum şi a altor creanţe bugetare, trimis cu adresa 

nr. PL-x 511 din 26 septembrie 2022, înregistrat cu nr.4c-13/775/27.09.2022 

Senatul,  în calitate  de primă  Cameră  sesizată, a adoptat proiectul de lege, în ședința 

din  19 septembrie 2022. 

Potrivit dispoziţiilor 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.  

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut 

iniţiativa legislativă în ședința din 8 noiembrie 2022. 

Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de 

motive și avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate 

de voturi, să acorde iniţiativei legislative, un aviz favorabil. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare.                
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