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A V I Z  

asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2018 pentru 
completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările �i completările ulteriore, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere �i avizare, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2018 
pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, trimis 
cu adresa nr. PLx 589 din 22 octombrie 2018, înregistrat sub nr.4c-13/932 din 23 octombrie 2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat ini�iativa legislativă, în �edin�a 
din 17 octombrie 2018. 

Potrivit dispozi�iilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările �i completările ulterioare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.90/2017, în sensul exceptări Inspectoratului de Stat pentru Transport Rutier şi a 
Autorităţii Navale Române de la obligaţia de a reduce cu 10% plăţile efectuate în anul 2018 pentru 
bunurile si serviciile aferente întreţinerii si funcţionării instituţiilor, prevăzută de alin.(1) al aceluiaşi 
articol. 

În temeiul prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările �i completările ulterioare, Comisia a dezbătut ini�iativa legislativă men�ionată mai 
sus, în şedinţa din data de 20 noiembrie 2018. 

Membrii Comisiei au examinat ini�iativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive �i 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a ini�iativei 
legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de către Biroul Permanent. 

Ini�iativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
  

                      
 

  PREŞEDINTE,                  SECRETAR, 
                                                        
                         Nicu�or HALICI            Aida-Cristina CĂRUCERU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Andreea Sârbu 
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