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                                                                          Bucureşti, 02.02.2022 

                                                                               Nr.4c-8/26 
 

AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii 

”Anghel Saligny” 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 

mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.95/2021 

pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny”, 

trimis cu adresa nr. PL-x 434/2021 din 11 octombrie 2021 și înregistrat cu nr.4c-

8/434/12 octombrie 2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea unui cadru 

legislativ care să permită unităţilor administrativ-teritoriale promovarea obiectivelor 

de investiţii, în domeniile eligibile, astfel încât să se poată asigura accesul la servicii 

esenţiale a întregii populaţii, creşterea calităţii vieţii şi evitarea riscului de 

depopulare în comunităţile subdezvoltate. Potrivit notei de fundamentare, Programul 

se integrează în eforturile concertate ale statului prin instituţiile care gestionează 

fonduri naţionale şi europene, în vederea atingerii ţintelor de conformare la 

directivele europene în domeniul mediului şi apelor. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 725/06.09.2021, avizează favorabil 

proiectul de lege cu observaţii şi propuneri. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  

cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia României in sedinta din 

data de 04.10.2021. 

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

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 02 februarie 2022, cu prezentă 

fizică și online. 

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

avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii ”Anghel 

Saligny”. 

 Prin obiectul de reglementare şi conţinutul 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.   

 
 

 
PREŞEDINTE, 

George-Cătălin STÂNGĂ 
 
 
 

 
 
Consilier parlamentar,  
Andreea Negulescu 
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