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BIROUL  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2019 privind unele măsuri cu 
caracter fiscal-bugetar, trimis cu adresa nr. PLx.299/2019, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională.  

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

 

 

PREŞEDINTE 
Sorin LAZĂR 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar 

 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență   
cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege, 
în şedinţa din 26 iunie 2019. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile 
ale: Comisiei pentru industrii şi servicii și Consiliului Legislativ. 

Inițiativa legislativă prevede ca Ministerul Economiei să preia în termen de 
5 zile, pe bază de protocol de predare-preluare, prevederile bugetare şi execuţia 
bugetară pe anul 2019 aferente activităţii desfăşurate de către Inspecția de Stat pentru 
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat . De 
asemenea, sunt prevăzute cheltuielile aferente pregătirii și desfășurării Sez onului 
România-Franța 2018-2019 (program bilateral de activități din domeniile: cultural, 
educațional și universitar,etc.). 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din data de 11 
septembrie 2019. 
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La lucrările Comisiei și -au înregistrat prezența un număr de 24 deputați, 
din totalul de 26 de membri. 

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitați, 
reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice şi ai Ministerului Economiei. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate deputații 
prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2019 privind unele măsuri cu caracter 
fiscal-bugetar,  în forma adoptată de Senat. 

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

 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
  

Sorin LAZĂR Marilen – Gabriel PIRTEA 
  
  
  
  
 Şef serviciu, 
 Giorgiana Ene 
  

  

 Consilier parlamentar,  
Iulia Cazan 
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