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AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2014
privind modificarea şi completarea unor acte normative
În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre avizare, în procedură de
urgenţă cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2014
privind modificarea şi completarea unor acte normative, transmis cu adresa PLx.20 din 09 februarie
2015 şi înregistrat cu nr. 4c-3/27/2015.
Avizul comisiei urmează să fie trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei
pentru buget, finanţe şi bănci care sunt sesizate în fond.
Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege, în şedinţa din
05 februarie 2015.
Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect modificarea şi completarea unor acte
normative, din perspectiva consolidării acestor reglementări în raport de noile răspunderi ce ne
revin ca stat membru al Uniunii Europene.
Astfel, iniţiatorii proiectului au considerat că este necesară modificarea şi completarea
următoarelor acte:
modificarea şi completarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
apartinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată:
modificarea art. 72 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată;
a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea 399/2006, cu modificările ulterioare;
a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2009 privind
gestionarea fondurilor nerambursabile provenite din Fondul european de
garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul
european pentru pescuit.
Din punct de vedere al armonizării proiectului de ordonanţă de urgenţă a Guvernului cu
reglementările Uniunii Europene, preluarea la nivel intern a prevederilor acestor acte juridice
europene, în speţă cele ale Directivei nr. 2010/41/UE şi ale Directivei nr. 2011/24/UE, reprezintă o
necesitate stringentă , ceea ce justifică promovarea proiectului de faţă, în regim de urgenţă.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu unele
observaţii, aviz transmis cu adresa nr. 1200 din 22 octombrie 2014.
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Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a dezbătut proiectul de
Lege menţionat mai sus în şedinţa din data de 17.02.2015.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să avizeze
favorabil iniţiativa lagislativă.
În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria
legilor organice.
Potrivit prevederilor art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92
alin.(9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este
Camera decizională pentru această iniţiativă legislativă.

PREŞEDINTE,
Iulian Iancu

Consilier parlamentar,
Viorica Petraşcu
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