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AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice
și a unor măsuri fiscalbugetare, modificarea şi completarea unor acte normative
și prorogarea unor termene
În conformitate cu prevederile art.95 și art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a
fost sesizată, spre avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice și a unor măsuri fiscalbugetare, modificarea şi completarea
unor acte normative și prorogarea unor termene, trimis cu adresa nr. PLx. 93 din 6 martie
2019, înregistrat în cadrul Comisiei juridice sub nr.4c‐13/179 din 7.03.2019.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, conform dispozițiilor art. 75 din
Constituția României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei
Deputaților.
Senatul a adoptat proiectul de lege în condiţiile art. 115 alineatul (5) teza a IIIa din
Constituţia României.
Proiectul are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri în domeniul
investițiilor publice şi a unor măsuri fiscal‐bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene. Astfel, prin proiect se propune: înființarea Fondului de
Dezvoltare si Investiții, aprobarea Programului de finanțare a investițiilor pentru modernizarea
şi dezvoltarea stațiunilor balneare, aprobarea Programul „gROwth ‐ investim în copii, investim
în viitor”, acordarea unei alocații pe persoană, suportată de la bugetul de stat, în scopul
stimulării îmbunătățirii condițiilor de habitat şi de alimentație, în cadrul grădinițelor cu profil
sportiv, instituirea unei taxe pe activele instituțiilor financiar bancare, numeroase intervenții
legislative, modificări şi completări a peste 25 de acte normative, care reglementează diverse
domenii sociale‐salarizare, investiții etc.
În şedința din data de 19 martie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei
Deputaților, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunități au examinat actul normativ
supus avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului
Legislativ, cu observații şi propuneri, transmis cu nr. 1237/28.12.2018 și punctul de vedere al
Consiliului Economic și Social transmis cu nr. 6659/20.12.2018.
În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunități a hotărât să acorde aviz
favorabil proiectului de lege.
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