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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării 

implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes 

naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru 

completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea şi utilizarea 

fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, 

pentru obiectivul" Cooperare Teritorială Europeană", precum şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2015 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea 

unor acte normative 

 

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

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2017 privind 

unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de 

transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii 

nr.105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi 

a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul" Cooperare Teritorială 

Europeană", precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi 

completarea unor acte normative, trimis cu adresa nr.PLx 344/2017 din 17 

octombrie 2017. 

Bucureşti, 30.10.2017 
Nr. 4c-7/1054 
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Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au examinat 

proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 24 octombrie 2017. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi pentru avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

 
 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Éva Andrea Csép 

             
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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