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A V I Z 
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nr.15/2011 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 a fost 
sesizată pentru aviz cu proiectul de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.15/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, transmis cu 
adresa nr.P.L.x 194 din 26 aprilie 2011. 

Avizul urmează a fi înaintat Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, care este 
sesizată în fond. 

În conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, Camera 
decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 18 aprilie 2011. 
Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu avizul nr.193 

din 25 februarie 2011, cu observaţii şi propuneri. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor 

acte normative, în sensul autorizării Ministerului Finanţelor Publice să introducă în structura 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sume necesare care să includă şi suplimentări 
efectuate în anul 2011, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. 

Totodată, prin proiect se introduc măsuri ex-ISPA a căror perioadă de exigibilitate 
a cheltuielilor care au fost prevăzute în Memorandumurile de finanţare a expirat şi pentru se 
acordă o perioadă de graţie de 12 luni, pentru asigurarea funcţionalităţii investiţiilor şi 
finalizarea lucrărilor şi proiectelor ex-ISPA din surse naţionale. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din data de 18 mai 2011. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de iniţiator. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege se încadrează în 
categoria legilor ordinare. 
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