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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă 

ca unitate de achiziţii centralizată pentru achiziţia centralizată de 
autospeciale/ambulanţe pentru Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru 
serviciile de ambulanţă judeţene şi pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov 

             În conformitate cu prevederile art. 95 si 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre 
dezbatere şi avizare in procedura de urgenta asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.74/2017 privind desemnarea Inspectoratului 
General pentru Situaţii de Urgenţă ca unitate de achiziţii centralizată pentru achiziţia 
centralizată de autospeciale/ambulanţe pentru Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 
Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru 
serviciile de ambulanţă judeţene şi pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, 
trimis cu adresa nr. PLx.541/2017 din 7 decembrie 2017.  

Senatul, in calitate de prima Camera sesizata, a adoptat initiativa legislativa in 
sedinta din 4 decembrie 2017. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  
Cameră decizională. 

Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut inițiativa legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 13 februarie 
2018. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea 
de motive şi avizul Consiliului Legislativ. 

 
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil, in forma adoptata de Senat. 
 

PREŞEDINTE, 
Marius Constantin BUDAI 

Consilier parlamentar, 
Radu Ciuperceanu 
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