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AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

 În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările ulterioare, vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.228/2008 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, trimis Comisiei pentru industrii şi 

servicii şi Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PL.x 212 din 30 martie 2009. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

        
 

 
                      PREŞEDINTE,                               VICEPREŞEDINTE, 
 
                        Iulian Iancu                                             Ion Călin     
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RAPORT    COMUN 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.228/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii 

şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

au fost sesizate pentru dezbatere şi avizare în fond, în procedură de urgenţă, cu 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.228/2008 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, transmis cu adresa 

nr.PLx212 din 30 martie 2009. 

           La întocmirea prezentului raport, Comisiile au avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1657/30.12.2008) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.22/250/16.04.2009) 

 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.Plx212/27.04.2009) 

 punctul de vedere negativ al Guvernului (aprobat în şedinţa Guvernului din data 

de 6 iunie 2012, transmis cu adresa B.P. nr.579/12.06.2012, pag.36, poz.157) 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

unor acte normative cu privire la atribuirea contractelor de achiziţie publică, al 
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autorizării executării lucrărilor de construcţii şi a celor privind drumurile, în scopul 

executării lucrărilor de interes naţional, în termenele de execuţie stabilite. 

 În conformitate cu prevederile art.75 alin.(1) din Constituţia României, 

republicată, şi cu art.92 alin.(9) punctul 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera decizională este Camera Deputaţilor. 

 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 

III-a din Constituţia României, republicată. 

 Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţe separate ale celor două 

comisii sesizate în fond, la data de 24 septembrie 2012 de către Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, respectiv 2 

octombrie 2012 de către Comisia pentru industrii şi servicii. 

 La lucrări au fost prezenţi, din partea Comisiei pentru industrii şi servicii, 23 

deputaţi din totalul de 28 deputaţi membri ai comisiei şi din partea Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, 28 deputaţi din 

totalul de 28 deputaţi membri ai comisiei. 

 Având în vedere că modificările şi completările propuse au fost preluate în alte 

acte normative sau fac referire la acte normative abrogate, membrii celor două 

comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 

respingerea proiectului de Lege. 

 Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 
 
 
                             PREŞEDINTE,                             VICEPREŞEDINTE, 
 
                               Iulian Iancu                                        Ion Călin     

 
                          
                                                                                                                                   
 
 
 
Consilier parlamentar, Silvia Vlăsceanu 
Consilier parlamentar, Roxana Feraru  
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