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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Bucureşti, 05.12.2018 

                                                                                        Nr.4c-8/767 
 

AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificarile și completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2018 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, trimis 
cu adresa nr. PL-x. 708/2018 din 19 noiembrie 2018 și înregistrat cu nr.4c-8/767/19 
noiembrie 2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 
şedinţa din 14 noiembrie 2018.  

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificarile și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră  decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificarile și completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a 
dezbătut proiectul de Lege în şedinţa din data de 4 decembrie 2018. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative cu un amendament admis prevăzut în Anexa care 
face parte integrantă din prezentul raport. 

 
 

 
 
 
Consilier parlamentar,  
Andreea Negulescu 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
ION CUPĂ  PETRU FARAGO  

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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Anexa 
 

A M E N D A M E N T    A D M I S  
 

Nr. 
crt. Text OUG 89/2018 Text adoptat de Senat Amendamente admise/autor Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1.  Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 

nr.89/2018 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare şi pentru 

modificarea şi completarea unor 
acte normative 

Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului 
nr.89/2018 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea 

unor acte normative 

Nemodificat  

2.   Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.89 din 4 
octombrie 2018 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea 
unor acte normative, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.854 din 9 
octombrie 2018, cu 
următoarele completări: 
 

Nemodificat  

3.   
---------------------- 

1.La articolul II, articolul 3, 
după litera g) se introduce o 
nouă literă, lit.h), cu 
următorul cuprins: 
,,h) cheltuielile de funcţionare 
necesare pentru acoperirea 
plaţilor aferente utilităţilor 
spitalelor publice din reţeaua 

Nemodificat  
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administraţiei publice locale.” 

4.             
 
 
 
          ------------------ 

2.La articolul III, după 
punctul 6 se introduc două 
noi puncte, pct. 7 şi 8, cu 
următorul cuprins: 
 
„ 7. La articolul 456 alineatul 
(2), după litera r) se introduce 
o nouă literă, lit.s), cu 
următorul cuprins: 
s) clădirile folosite pentru 
desfăşurarea de activităţi 
sportive, inclusiv clădirile care 
asigură funcţionarea bazelor 
sportive. 
 
8. La articolul 456, după 
alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alin. (31), cu 
următorul cuprins: 
(31

Nemodificat 

) Scutirea sau reducerea de 
la plata impozitului/taxei 
pentru clădirile prevăzute la 
alin.(2) lit.s) se aplică pentru 
toate clădirile de pe raza 
unităţii administrativ-teritoriale, 
indiferent de proprietarul 
acestora.” 

 

5.   
         

3.După articolul XIII, se 
introduce un nou articol, 

1. La Art. XIII1, lit. a) se 
modifică și va avea următorul 
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------------------ 

art.XIII1, cu următorul 
cuprins: 
 
„Art.XIII1.- La articolul 5 
alineatul (2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvemanţa 
corporativă a întreprinderilor 
publice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.883 din 14 decembrie 2011, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
111/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, litera a) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

a) un reprezentant al 
Ministerului Finanţelor Publice, 
licenţiat în ştiinţe economice 
sau juridice şi cu experienţă în 
domeniul economic, 
contabilitate, de audit, financiar 
sau juridic de cel puţin 5 ani de 
la data obţinerii diplomei de 
studii superioare;” 

 

cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) un reprezentant al Ministerului 
Finanțelor Publice, licențiat în 
științe economice sau juridice și 
cu experiență în domeniul 
economic, contabilitate, de audit, 
financiar sau juridic de cel puțin 
5 ani. 
 
 
Autor: Tudorița LUNGU, deputat 
PNL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 ani de la de la 
data obținerii 
diplomei de 
studii 
superioare nu 
echivalează cu 
experiența în 
domeniu. 
Un reprezentant 
al Ministerului 
Finanțelor 
Publice are 
nevoie de o 
experiență 
reală, foarte 
necesară în 
acest domeniu. 
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