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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind 

acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, în regim de urgență, 

care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, care este sesizată în 

fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind 

acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, transmis cu adresa nr. P.L.x. 300/2019 din 1 

iulie 2019, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/248/2019 din 02 iulie 2019. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.430/27.05.2019, avizează favorabil 

proiectul de ordonanță de urgență cu observații și propuneri preluate de inițiator. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședința din 26 iunie 2019. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri 

fiscal-bugetare, în scopul creării cadrului legal pentru accesarea unor împrumuturi 

necesare finanțării cheltuielilor serviciului de alimentare cu energie termică a 

populației, de către autoritățile publice locale. De asemenea, este vizată creșterea 

ritmului de restituire a taxelor auto, prin completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială 
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pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa 

pentru emisiile poluante de la autovehicule și timbrul de mediu pentru 

autovehicule, aprobată prin Legea nr.258/2018, cu modificările și completările 

ulterioare. Este propusă și abrogarea alin.(5) al art.122 din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la 

depunerea declarației unice pe venit doar în format electronic, precum și 

completarea art.34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-

bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 

termene, în vederea acoperirii sumelor aferente plății influențelor financiare 

determinate de creșterile salariale ale personalului încadrat în unitățile sanitare 

publice. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 03 

septembrie 2019. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat cu un 

amendament respins prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul 

aviz. 

  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. 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe 



Anexa 
 

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

Nr. 
crt. 

Text OUG nr.35/2019 Text adoptat de Senat Amendament respins/Autor Motivația 
susținerii/Motivația 

respingerii 
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Art.I. - (i) 1,5 puncte procentuale pentru 
scadențe de până la 3 ani, inclusiv; 
 
(ii) 2,0 puncte procentuale pentru scadențe 
între 3 și 5 ani, inclusiv; 
 
(iii) 2,5 puncte procentuale pentru scadențe 
între 5 și 10 ani, inclusiv; 
 
(iv) 3,0 puncte procentuale pentru scadențe 
între 10 și 15 ani, inclusiv; 
 
(v) 3,5 puncte procentuale pentru scadențe 
între 15 și 20 de ani, inclusiv; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 

La articolul I alineatul (1) 
litera a), punctele (i) – (v) se 
modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
„(i) 0,5 puncte procentuale 
pentru scadențe de până la 3 
ani, inclusiv; 
(ii) 1,0 puncte procentuale 
pentru scadențe între 3 și 5 ani, 
inclusiv; 
(iii) 1,5 puncte procentuale 
pentru scadențe între 5 și 10 
ani, inclusiv; 
(iv) 2,0 puncte procentuale 
pentru scadențe între 10 și 15 
ani, inclusiv; 
(v) 2,5 puncte procentuale 
pentru scadențe între 15 și 20 
de ani, inclusiv;” 
 
Dep.Virgil Popescu – PNL 
 

Motivația susținerii: 
Pentru a ajuta UAT Drobeta 
Turnu Severin si a 
cetatenilor din municipiul 
Drobeta Turnu Severin, 
tinand cont de faptul ca 
imprmutul se va plati din 
bugetul primariei 
municipiului. 
Motivația respingerii: 
Amendamentul a fost 
respins de către membrii 
comisiei prin vot. 
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