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AVIZ 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 90/2001 

privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a 
ministerelor 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică și amenajarea 

teritoriului a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în procedură obișnuită, 

prin adresa nr. Plx. 66 din 11 martie 2015, cu propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului 

României şi a ministerelor. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea 

teritoriului au examinat propunerea legislativă mai sus menţionată în şedinţa 

din 17 martie 2015. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative cu 

amendamentele admise prezentate în ANEXĂ. 

 

      PREŞEDINTE          SECRETAR 

        MARIN ALMĂJANU              RADU BABUȘ 
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Consilier parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC

Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului 
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                                                                                                                                                                                   ANEXA 
Amendamente admise 

 
  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au admis următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Legea nr. 90/2001 Text propunere legislativă Amendamente propuse 
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

1.  Art.11 
........................................... 
b1) emite puncte de vedere asupra 
propunerilor legislative, inițiate cu 
respectarea Constuției, și le 
trimite Parlamentului, în termen 
de 60 de zilede la data solicitării. 
Nerespectarea acestui termen 
echivalează cu susținerea 
implicită a formei inițiatorului; 

Art.11 
........................................... 
b1) emite puncte de vedere asupra 
propunerilor legislative, inițiate cu 
respectarea Constuției, și le trimite 
Parlamentului, în termen de 60 de 
zile de la data solicitării într-una din 
următoarele forme: 
 
i. susține propunerea legislativă 
astfel cum a fost formulată; 
 
ii. susține propunerea legislativă cu 
observații și propuneri, sub rezerva 
însușirii acestora; 
 
iii. nu susține propunerea legislativă 
în forma prezentată; 
 
 
 
iv. solicită, motivat, respingerea 
propunerii legislative. 

Art.11 
........................................... 
b1) emite puncte de vedere asupra 
propunerilor legislative, inițiate cu 
respectarea Constuției, și le trimite 
Parlamentului, în termen de 60 de 
zile de la data solicitării într-una 
din următoarele forme: 
 
nemodificat 
 
 
nemodificat 
 
 
 
iii. nu susține motivat propunerea 
legislativă în forma prezentată; 
 
(Autor: dep. Cseke Attila-Zoltán - 

Grup parlamentar al UDMR) 
 
Se elimină 
 

(Autor: dep. Ioan Oltean -  
Grup parlamentar al PNL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerăm că este necesară 
motivarea nesusținerii propunerilor 
legislative așa cum se întâmplă  în 
prezent în majoritatea cazurilor. 
 
 
Întrucât la punctul iii. se solicită 
expres motivarea de către Guvern 
a respingerii unei propuneri 
legislative, punctul iv. rămăne fară 
obiect. 
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