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                   Nr.4c-3/621/2022 
      

AVIZ 
 asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2022 privind 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată 
pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare,  
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și Comisiei pentru antreprenoriat şi turism care sunt 
sesizate în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2022 
privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare transmis cu adresa nr. P.l.x. 
594/2022 din 11 octombrie 2022, înregistrată la comisie sub nr.4c-3/621/2022 din 12 octombrie 
2022. 
 Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.5375/26.08.2022 avizează favorabil prezentul 
proiect de act normativ cu observații. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.985/29.08.2022, avizează favorabil proiectul de 
ordonanță cu observații și propuneri. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 05 
octombrie 2022. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.99/2022, modificarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.90/2022, precum şi completarea art.25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.124/2021, în 
vederea implementării în legislaţia naţională a modificărilor adoptate de Comisia Europeană prin 
Comunicarea privind modificarea cadrului temporar de criză pentru măsurile de ajutor de stat de 
sprijinire a economiei ca urmare agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei C(2022) 5432. Totodată, 
prin proiect se preconizează prelungirea unor termene în care creditorii trebuie să notifice 
garanţii cu privire la creditele garantate de aceştia, astfel încât creditorii să poată analiza toate 
cererile depuse şi centraliza contractele care beneficiază de garanţii, precum şi încheierea de 
acorduri de asistenţă tehnică în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, de către 
coordonatorii de reforme şi/sau investiţii, în calitate de autorităţi ale administraţiei publice 
locale, cu organizaţiile internaţionale de profil, care se aprobă prin hotărâri ale Guvernului. 
 Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 06 decembrie 2022. 
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 Prin obiectul de reglementare și conținutul său proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
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