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Domnului deputat,                                                                 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ,                                                             

Preşedintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci    

 

Domnului deputat, 

Sándor BENDE 

        Preşedintele Comisiei pentru industrii și servicii  

                       

                      

AVIZ 

 

asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.106/2022 pentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi 

pentru modificarea art.18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2022 pentru 

instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu 

risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art.XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 

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

Permanent   a  trimis  Comisiei  pentru  transporturi și infrastructură, cu adresa nr. PLx 524/2022 din 

26 septembrie 2022, spre dezbatere şi avizare, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.106/2022 pentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor 

la benzină şi motorină şi pentru modificarea art.18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

tudor.monica
Original



nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor 

rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art.XXVIII din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative,  înregistrat cu  nr. 4c-4/221/26.09.2022. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în ședința din 21 

septembrie 2022. 

  În şedinţa din 11 octombrie 2022, membrii comisiei au examinat inițiativa legislativă 

în conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi în urma  dezbaterilor  

au  hotărât, cu majoritate de voturi, să  îi acorde aviz favorabil cu observații, potrivit cărora să 

poată beneficia de măsura de compensare de reducere de 0.5 lei/litru, inclusiv TVA, pentru 

comercializarea benzinei și motorinei, și companiile din domeniul feroviar, respectiv Societatea 

Națională de Transport Feroviar de Călători ”CFR Călători” și Societatea Națională de Transport 

Feroviar de Marfă ”CFR MARFĂ SA”, precum și companiile din domeniul naval. 

 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

 

SECRETAR, 

Cătălin DRULĂ Zacharie BENEDEK 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Anca Lazăr - Consilier 


