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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

                      Bucureşti, 10.02.2011 
                            Nr.23/354/2010 
       

AVIZ 
asupra propunerii legislative pentru completarea art.42 din Legea nr.32972009 

privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 
cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor – 

cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, pentru aviz 
care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice, cu propunerea legislativă pentru completarea art.42 din Legea 
nr.32972009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea 
acordurilor – cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, 
transmisă cu adresa nr. P.l.x 760 din 29 noiembrie 2010, înregistrat sub nr.23/354 din 
2 decembrie 2010. 
  Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu nr. 
751/15.06.2010, cu observaţii şi propuneri care nu sunt preluate. 
  Proiectul de lege a fost respins de Senat în şedinţa din 24 noiembrie 
2010. 
  Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din data de 
9 februarie 2011.  
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia 
României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
   
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
 Silvia Vlăsceanu 

 

Administrator
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

 
A M E N D A M E N T E    A D M I S E 

la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 

 
 

Nr. 
crt. 

Textul OUG nr.195/2005  
cu modificările şi completările 

ulterioare 

Textul OUG nr.164/2008  Textul adoptat de Senat Amendamente admise Motivaţia 

0 1 2 3 4 5 
1. Art.60. ………………… 

 
(2)Gestionarea durabilă şi 
unitară a resursei disponibile de 
credite de emisii de gaze cu efect 
de seră se realizează prin 
structuri special constituite, în 
cadrul Administraţiei Fondului 
pentru mediu. 
 

 
 
 

_________ 

 
 

 
______ 

 

La articolul I, după punctul 19, 
se introduce un punct nou, pct. 
191 cu următorul cuprins: 
„191.Alineatul (2) al articolului 
60 se abrogă.” 
 

Dep. Iulian Iancu 
Comisia pentru industrii şi 

servicii 

Prin 
reorganizarea 
Ministerului 
Economiei, acesta 
este responsabil 
pentru iniţierea şi 
dezvoltarea 
„Schemelor de 
investiţii verzi”.În 
consecinţa, orice 
alte dispoziţii 
contrare se 
trebuie abrogate, 
o astfel de 
prevedere fiind 
alin.(2) al art. 60 

 
 

 

 


