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A V I Z 

asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.7/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.39/2018 

privind parteneriatul public-privat şi pentru stabilirea unor măsuri privind investiţiile 

publice 

 

  

În conformitate cu prevederile art.94 și 114 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

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

infrastructură a fost sesizată pentru aviz, în procedură de urgență, prin adresa nr.PLx. -

97/2020 din data de 09 martie 2020, cu proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.7/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat şi pentru stabilirea unor măsuri privind 

investiţiile publice. 

           Avizul comisiei va fi transmis Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei 

juridice, de disciplină și imunități, care au fost sesizate în fond. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au examinat proiectul de lege mai sus 

menţionat în şedinţa online din 02 aprilie 2020. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamente admise, prevăzute în 

anexa care face parte integrantă din prezentul aviz . 

În raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de lege se încadrează în categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Marius Bodea 
 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Ruxandra Dragne 

Consilier parlamentar, Iulia Mircea 

 

Bucureşti, 

 

02 aprilie 2020 
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A M E N D A M E N T E   A D M I S E 
la Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.7/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat şi pentru stabilirea unor măsuri privind investiţiile publice 
 

Nr 

crt. 

Text proiect de lege adoptat de Senat Text propus 

(autorul amendamentelor) 

Motivație 

0 1 2 3 

1 Titlul Legii: 

LEGE 

privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.7/2020 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă nr.39/2018 privind 

parteneriatul public-privat şi pentru stabilirea unor 

măsuri privind investiţiile publice 

Titlul Legii: 

LEGE 

privind adoptarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.7/2020 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă nr.39/2018 

privind parteneriatul public-privat şi pentru 

stabilirea unor măsuri privind investiţiile publice 

 

Autor: Comisia pentru transporturi și infrastructură 

 

 

 

Tehnică legislativă 

2 Articol unic. – Se respinge Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.7 din 28 ianuarie 2020 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.39/2018 privind parteneriatul public- 

privat și pentru stabilirea unor măsuri privind 

investițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al 

României, partea I, nr.93 din 7 februarie 2020 

 

Articol unic. – Se adoptă Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.7 din 28 ianuarie 2020 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.39/2018 privind parteneriatul public- 

privat și pentru stabilirea unor măsuri privind 

investițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al 

României, partea I, nr.93 din 7 februarie 2020 

 

Autor: Comisia pentru transporturi și infrastructură 
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Tehnică legislativă 

 


