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Comisia pentru politică economică,  
        reformă şi privatizare 
         Bucureşti, 13.10.2010 
           Nr.21/244/2010 

 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului           
nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 

 

În conformitate cu prevederile art. 1 pct. 2, art. 9 şi art. 10 din Regulamentul 
şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru industrii şi 
servicii şi Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ale Camerei 
Deputaţilor au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2010, trimis cu adresa nr.P.L.x. 485 din 14 septembrie 
2010 , respectiv  L 639 din 14 septembrie 2010. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţior, 
republicat, şi art.58 din Regulamentul Senatului,, comisiile au dezbătut proiectul de 
lege menţionat mai sus în şedinţa din 12 octombrie 2010. 
 Cele trei comisii au analizat Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 şi 
anexele la acesta cu privire la proiectele de buget ale Ministerului Finanţelor 
Publice, Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului 



Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 
şi Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. 
 La lucrările  comisiilor au participat, ca invitaţi, domnul Cojoc Marin- 
director general în Ministerul Finanţelor Publice, domnul Constantin Dascălu- 
secretar de stat şi doamna Liliana Muşat- director general în Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii , doamna Alina Dincă- director general în 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi doamna Ioana Raicu- director 
general în Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri , precum şi 
specialişti sub coordonarea demnitarilor menţionaţi. 

 Cu 31 de voturi pentru, 27 împotrivă şi o abţinere, proiectul de  Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2010 şi anexele menţionate au fost avizate favorabil , cu 
amendamente admise prezentate în anexă. 

 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,                                                                         PREŞEDINTE, 

 Iulian Iancu                                                                           Varujan Vosganian 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Mihai Tudose 

 

 

 

 



A M E N D A M E N T E   A D M I S E 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr.18/2010 cu privire la rectificarea  

bugetului de stat pe anul 2010 

 

Nr 
crt. 

Textul O.G. nr.18/2010 
 

Amendamente admise Motivaţia 

0 1 2 3 
1 Art. 49 – (4) Sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pe anul 2010, pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, 
oraşelor, municipiilor şi judeţelor se diminuează 
cu 500,0 milioane lei, potrivit anexei nr.6.  

Art. 49- (4) Sumele defalcate din taxa pe 
valoare adăugată, pe anul 2010, pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor se diminuează cu 500,0 milioane 
lei, potrivit anexei nr.6, cu excepţia 
unităţilor administrative-teritoriale 
care, ca urmare a repartizărilor  
negative, potrivit formulei aprobate 
prin Ordin comun nr.1539/2238/2006 al 
ministrului administraţiei şi internelor 
şi ministrului finanţelor publice, 
înregistrează sume negative în 
trimestrul IV al acestui an. 
 
Dep. Lucian Bode- PD-L 
Dep. Clement Negruţ- PD-L 
 
 

 



0 1 2 3 
  Art. 56 – (2) Se autorizează ordonatorii 

principali de credite ai bugetelor locale 
să efectueze virări de credite bugetare 
între titlurile , articolele şi alineatele 
capitolului de cheltuieli 68.02- 
Asigurări şi asistenţă socială , cu 
încadrarea în sumele alocate cu această 
destinaţie pe total capitol. 
 
Dep. Lucian Bode- PD-L 
Dep. Clement Negruţ- PD-L 
 
 

 

 

 

 

                          PREŞEDINTE,                                                                                        PREŞEDINTE,  

                           Iulian Iancu                                                                                          Varujan Vosganian    

 

                                            

                       PREŞEDINTE, 

                        Mihai Tudose 
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