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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 

                 
PLx. 508/2016                                                                                    Nr.4c-3/450/2016 
                                                                                                              21.11.2016                                                                                                                                                                              

 
 
 

AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de  urgenţă a 
Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi  pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre 
dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de  urgenţă a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor 
măsuri financiare şi  pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
transmis cu adresa nr.PLx.508 din 07 noiembrie 2016 şi înregistrat cu nr.4c-3/450 din  
08 noiembrie 2016. 

Avizul va fi transmis Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, care au fost sesizate în 
fond. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de Lege  
în şedinţa din 1 noiembrie 2016. 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare stabilirea unor 
măsuri financiare, precum şi amendarea unor acte normative. 

Astfel, se propune modificarea şi completarea Legii-cadru a descentralizării nr. 
195/2006, modificarea unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” – S.A., aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, completarea art. 
101 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltarea locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi completarea Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă cu 
cu unele observaţii şi propuneri care au fost însuşite de iniţiatori, conform avizului 
nr.624 din 29 iunie 2016. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru industrii şi servicii a dezbătut iniţiativa legislativă menţionată mai sus 
în şedinţa din data de  21 noiembrie 2016.                                                                                              
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate, să avizeze 
favorabil proiectul de Lege, în forma prezentată de Senat. 

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

Conform prevederilor art. 75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi 
ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Iancu 

 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Viorica Petraşcu 
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