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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 

 Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 
Nr. 4c-9/1001  Nr. 4c-2/185 

 
Bucureşti, 16 aprilie 2019 

 
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2018 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, trimis 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci pentru examinare pe fond, în procedură de urgenţă, cu 
adresa nr.PLx 722/2018 din 28 noiembrie 2018. 

 
 

 
PREŞEDINTE,      PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON    SORIN LAZĂR 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 

 Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 
Nr. 4c-9/1001  Nr. 4c-2/185 

 
Bucureşti, 16 aprilie 2019 

  
RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.93/2018 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 
privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 

unor acte normative şi prorogarea unor termene 
 
 
 

În temeiul art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost 
sesizate, prin adresa nr.PLx 722/2018 din 28 noiembrie 2018 cu 
dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege  

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2018 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. 
 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 93/2018, prin care se modifică şi 
se completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2017, în sensul 
introducerii unor excepţii de la interdicţia instituţiilor şi autorităţilor publice 
de a achiziţiona, de a prelua în leasing sau de a închiria, în anul 2018, 
autoturisme şi mobilier, precum şi de la obligaţia ordonatorilor de credite 
ai instituţiilor şi autorităţilor publice de a reduce cu 10% plăţile efectuate 
în anul 2018 pentru bunurile şi serviciile aferente întreţinerii şi 
funcţionării. 
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La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în 
vedere:  
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.999/18.10.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru industrii şi servicii  

(nr.4c-3/547/12.12.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională (nr.4c-15/843/4.12.2018). 
 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 
prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 
Proiectul de lege a fost adoptat cu amendamente de Senat în 

şedinţa din 21 noiembrie 2018. 
 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut 
proiectul de lege în şedinţe separate.  

La şedinţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din data de 12 
martie 2019 şi-au înregistrat prezenţa 22 de deputaţi din totalul de 25 de 
membri.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma 
prezentată de Guvern.  

 
La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 9 

aprilie 2019 şi-au înregistrat prezenţa 20 de deputaţi din totalul de 22 de 
membri ai comisiei.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să îşi însuşească soluţia adoptată de 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, respectiv eliminarea 
amendamentelor propuse de Senat şi aprobarea ordonanţei în forma 
propusă de Guvern, întrucât art.13 şi 14, asupra cărora au fost adoptate 
amendamente de către Senat, şi-au încetat aplicabilitatea la data de 31 
decembrie 2018. Ca atare, asupra acestor articole nu mai pot fi aduse 
amendamente. 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, 
redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun.  

 
 
PREŞEDINTE,    PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon    Sorin Lazăr 
 
 
 
 
 
SECRETAR,     SECRETAR,   
Violeta Răduţ    Marilen-Gabriel Pirtea 
           

             
 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
Consultant parlamentar Ionuţ Brad 
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ANEXA 

 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
 

Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul Legii 
 

Lege orivind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.93/2018 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.90/2017 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea 

unor acte normative şi 
prorogarea unor termene 

 

 
Nemodificat 

 

2.  
__ 

 
Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.93 din 15 
octombrie 2018 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.90/2017 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare, 

 
Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.93 din 15 
octombrie 2018 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.90/2017 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare, 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

modificarea şi completarea 
unor acte normative şi 
prorogarea unor termene, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.888 din 
22 octombrie 2018, cu 
următoarele completări: 
 

modificarea şi completarea 
unor acte normative şi 
prorogarea unor termene, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.888 din 
22 octombrie 2018. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, având în 
vedere modificarea 
propusă prin prezentul 
raport comun. 

3.  
Titlul ordonanţei 
 
Ordonanţa de urgenţă  pentru 

modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.90/2017 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea 

unor acte normative şi 
prorogarea unor termene 

 

 
Nemodificat  

 
__ 

 

4.  
Art.I. - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 90/2017 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea 
unor acte normative şi 
prorogarea unor termene, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 973 din 
7 decembrie 2017, aprobată cu 

 
Nemodificat  

 
__ 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

completări prin Legea 
nr.80/2018, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează 
după cum urmează: 
 

5.  
1. La articolul 13 alineatul 
(3), litera a) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
"a) autorităţile şi instituţiile 
publice nou-înfiinţate după 
data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă, numai în primul an de 
funcţionare, dacă acestea nu 
provin din restructurarea şi/sau 
reorganizarea altor instituţii 
publice deja existente, precum 
şi autorităţile publice autonome 
şi independente în cadrul 
cărora s-au creat prin lege 
domenii de activitate noi, cu 
suplimentarea atribuţiilor şi a 
numărului de posturi;" 
 
 
 
 
 
 

 
Nemodificat  

 
__ 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

6.  
2. La articolul 13 alineatul 
(3), după litera j) se 
introduce o nouă literă, 
litera k), cu următorul 
cuprins: 
"k) achiziţionarea de mobilier 
de către Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie." 
 

 
Nemodificat  

 
__ 

 

7.  
__ 

 
- La articolul I, după 
punctul 2 se introduc două 
noi puncte, pct.21 şi 22 , cu 
următorul cuprins: 
”21. La articolul 13, alineatul 
(5) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“(5) Prevederile alin.(l), (2) şi 
(4) nu se aplică Regiei 
Autonome Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de 
Stat, precum şi Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară, inclusiv 
instituţiilor subordonate 
acesteia, în perioada derulării 
Programului Naţional de 
Cadastru şi Carte Funciară.” 
 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Art.13 şi 14 şi-au încetat 
aplicabilitatea la data de 
31 decembrie 2018. Ca 
atare, asupra acestor 
articole nu mai pot fi 
aduse modificări. 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

 
22.La articolul 14, alineatul (6) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
”(6) Prin excepţie de la 
prevederile alin.(l)-(3), se pot 
organiza concursuri sau 
examene pentru ocuparea 
posturilor vacante sau 
temporar vacante, indiferent 
de data vacantării acestora, cu 
justificarea necesităţii şi cu 
încadrarea în cheltuielile de 
personal aprobate cu această 
destinaţie în buget, în cadrul: 
a) serviciilor parlamentului, 
prin memorandum aprobat de 
Biroul permanent al fiecărei 
Camere a Parlamentului; 
b) Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară şi instituţiilor 
subordonate acesteia, în 
perioada derulării Programului 
Naţional de Cadastru si Carte 
Funciară.” 
 
 
 
 
 



 

10/12

Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

8.  
3. La articolul 15, alineatul 
(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(3) Sunt exceptate de la 
prevederile alin. (1) autorităţile 
şi instituţiile publice nou-
înfiinţate în anii 2017 şi 2018, 
numai în primul an de 
funcţionare, dacă acestea nu 
provin din restructurarea şi/sau 
reorganizarea altor instituţii 
publice deja existente, 
autorităţile şi instituţiile publice 
înfiinţate în anul 2016 şi care 
nu au efectuat plăţi cu bunurile 
şi serviciile aferente întreţinerii 
şi funcţionării pe întreg anul 
2017, instituţiile din sistemul 
de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională, precum şi 
autorităţile publice autonome şi 
independente în cadrul cărora 
s-au creat prin lege domenii de 
activitate noi, cu suplimentarea 
atribuţiilor şi a numărului de 
posturi." 
 
 
 
 

 
Nemodificat  

 
__ 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

9.  
4. La articolul 15, după 
alineatul (5) se introduce 
un nou alineat, alineatul 
(6), cu următorul cuprins: 
"(6) Sunt exceptate de la 
prevederile alin. (1) cheltuielile 
pentru bunurile şi serviciile 
aferente întreţinerii şi 
funcţionării Agenţiei Naţionale 
de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară şi instituţiilor 
subordonate, pentru 
desfăşurarea activităţilor 
specifice corespunzătoare 
obiectului principal de 
activitate, pe toată perioada 
derulării Programului naţional 
de cadastru şi carte funciară, 
precum şi cheltuielile pentru 
bunurile şi serviciile aferente 
întreţinerii şi funcţionării 
Inspectoratului de Stat în 
Construcţii, pentru 
desfăşurarea activităţilor 
specifice corespunzătoare 
obiectului principal de 
activitate." 
 
 
 

 
Nemodificat  

 
__ 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

10.  
Art.II. - Ordonatorii principali 
de credite dispun măsurile 
necesare în vederea aplicării 
prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.90/2017, aprobată cu 
completări prin Legea 
nr.80/2018, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel 
cum a fost modificată şi 
completată prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă, cu 
încadrarea în bugetul aprobat 
pe anul 2018. 
 

 
Nemodificat  

 
__ 
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