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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

 

 
 
  Către, 

BIROUL PERMANENT AL  
CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun suplimentar asupra 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.95/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A., 
trimis cu adresa nr.PLx.409/2020 din 14 iulie 2020, Comisiei pentru industrii și 
servicii și Comisiei pentru admnistrație publică și amenajarea teritoriului, în 
vederea examinării și depunerii unui nou raport. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege 
face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

         PREȘEDINTE,         PREȘEDINTE, 
 Iulian IANCU    Angelica FĂDOR 

 
 
 

 

COMISIA PENTRU 
INDUSTRII ȘI SERVICII 

 
 
București, 27.07.2020 
Nr. 4c-3/334 

 COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI 

AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

București, 27.07.2020 
Nr. 4c-7/334 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

 

 
 

RAPORT COMUN  SUPLIMENTAR 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.95/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de 
Investiţii „C.N.I.” - S.A. 

 
 În conformitate cu prevederile art.94 și 115  din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere, în 
fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei 
Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A., transmis cu adresa nr.P.L.x. 409/2020 din 
29 iunie 2020, înregistrat la Comisia pentru industrii și servicii sub nr.4c-3/334 
din 29 iunie 2020, iar la Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului sub nr.4c-7/316 din 1 iulie 2020. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Came rei Deputaților, 
republicat, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera 
Deputaților. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în ședința din 23 iunie 2020. 
 Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanță de 
urgență cu observații și propuneri, conform avizului nr.557/10.06.2020. 
 Consiliul Economic și Social avizează favorabil proiectul de act 
normativ, conform avizului nr.4381/04.06.2020,. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.95/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
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Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii 
„C.N.I.” - S.A.,  aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.177/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, în scopul creării cadrului normativ pentru 
implicarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A. în implementarea 
unor proiecte care vizează reabilitarea şi modernizarea instituţiilor de 
învăţământ, creşterea calităţii serviciilor medicale în mediul rural, precum şi 
modernizarea infrastructurii rutiere. 
 Pentru acest proiect de lege a fost întocmit raportul comun de adoptare 
în forma adoptată de Senat transmis în data de 9 iulie 2020. 
 Plenul Camerei Deputaților a decis în data de 14 iulie 2020, retrimiterea 
acestuia la Comisiile sesizate în fond, în vederea examinării și depunerii unui 
nou raport. 
 Potrivit prevederilor art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, comisia a examinat proiectul de lege în şedinţe online separate în 
data de 27 iulie 2020. 
 La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului au fost prezenți deputații conform listei de prezență , iar la lucrările 
Comisiei pentru industrii și servicii au fost prezenți 18 deputați din totalul de 22 
deputați. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două 
comisii, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaților menținerea raportului comun de adoptare a proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2020 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A. în forma adoptată 
de Senat, transmis Plenului Camerei Deputaților la data de 9 iulie 2020. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege 
face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

     PREȘEDINTE,    PREȘEDINTE,   
       Iulian Iancu              Angelica Fădor  

 
 
 
SECRETAR,    SECRETAR, 

        Adnagi Slavoliub                Simona Bucura-Oprescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  Isabela Patricia Robe     Consilier parlamentar, Nicoleta Toma 
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