
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2018 

pentru completarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 15 din  

29 august 2018 pentru completarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene, adoptată în temeiul art. 1 pct. I poz. 3 din Legea nr. 183/2018 

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 31 august 2018, cu 

următoarele modificări şi completări: 
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1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Ordonanţă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene” 

 

2. Articolul unic se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

„Articol unic. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 
privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, aprobată cu 
completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările 
ulterioare, se completează după cum urmează: 

 
1. La articolul 15, după alineatul (4) se introduce un nou 

alineat, alin. (5), cu următorul cuprins: 
(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) cheltuielile pentru 

bunurile şi serviciile aferente întreţinerii şi funcţionării Inspectoratului 
de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – I.S.C.T.R. şi Autorităţii 
Navale Române – A.N.R., pentru desfăşurarea activităţilor specifice 
corespunzătoare obiectului principal de activitate. 

 
2. După articolul 15 se introduce un nou articol, art. 151, cu 

următorul cuprins: 
Art. 151. – Prin excepţie de la dispoziţiile art. 15 alin. (1), în 

cazuri temeinic justificate, ordonatorii principali de credite pot aproba 
neîncadrarea în reducerea plăţilor efectuate în anul 2018 pentru bunurile 
şi serviciile aferente întreţinerii şi funcţionării instituţiei pentru bugetul 
propriu şi pentru bugetele ordonatorilor secundari şi terţiari de credite, în 
limita bugetului aprobat pe anul 2018.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 12 decembrie 2018, cu respectarea prevederilor  

art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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