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CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI                           

Bucureşti, 27 ianuarie 2009           
PL-x  607 /2008                      

AVIZ 
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul 

bugetar 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu Propunerea legislativă de modificare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor 
măsuri financiare în domeniul bugetar, trimisă cu adresa nr. PL x 607  din 8 
septembrie 2008 şi înregistrat cu nr. 31/966 din 10.10.2008. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins  propunerea 
legislativă în şedinţa din 30 septembrie 2008. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din 27 ianuarie 2009. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea art. 23 şi 24 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul bancar. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive şi  avizul negativ al Consiliului Legislativ nr.696/10.06.2008.  
                 În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a acestei propuneri legislative . Abrogarea art. 
23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 referitor la acordarea premiului 
anual aferent anului 2008 din prevederile bugetare ale anului 2009, începând cu luna 
ianuarie, nu este de natură să reglementeze acordarea acetui drept în luna decembrie 
2008, întrucât aceeaşi reglementare se regăseşte şi în art. 28 din Legea bugetului pe anul 
2008 nr. 388/2007. În ceea ce priveşte abrogarea art. 24 din OUG nr. 37/2008 textul 
articolului a fost modificat prin OUG nr. 43/2008, în sensul acordării tichetelor cadou şi a 
tichetelor de creşă în limita fondurilor aprobate prin bugetul propriu. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare.  
 
                      PREŞEDINTE,                            SECRETAR, 

Daniel BUDA                       Gabriel ANDRONACHE 
 

 
 
 
Consilier, Paul Şerban 
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