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                  Conform cu originalul 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Nr.4c-19/195/25.10.2022 
 

PLx nr.594/2022 
 

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

privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi bugetare  
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi 

comunicaţiilor, spre avizare, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.30/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi 

bugetare (PLx nr.594/2022). 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță, cu observații și 

propuneri, conform avizului nr.985/29.08.2022. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil cu observații proiectul de act 

normativ, conform avizului nr.5375/26.08.2022. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 05.10.2022. 

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. 
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În raport cu obiectul de reglementare proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în ședința din 25 octombrie 2022 și au 

hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă a acestuia.                                                     

 

PREŞEDINTE 
 

IOAN-SABIN SĂRMAȘ 


