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A V I Z  

asupra 

Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2022 

pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru 

modificarea art.18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea 

Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal 

ridicat RO e-Transport și de abrogare a art.XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și 

pentru modificarea și completarea unor acte normative 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și art. 117 din Regulamentul Camerei Deputaților, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată, 

spre avizare, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.106/2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină 

și motorină și pentru modificarea art.18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/2022 pentru 

instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal 

ridicat RO e-Transport și de abrogare a art.XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative, trimis cu adresa nr. PLx. 524/2022. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, conform dispozițiilor art. 75 alin. (1) din 

Constituția României. 

În ședința din data de 2 noiembrie 2022, membrii Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități au examinat actul normativ supus avizării, expunerea de motive și au avut în vedere 

avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observații și propuneri, transmis cu nr. 758/2022. 

Deputații au fost prezenți la ședința comisiei conform listei de prezență. 

 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități a hotărât, cu 

majoritate de voturi, să acorde aviz favorabil proiectului de lege.  
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