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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                 Bucureşti, 06.10.2005
                       Nr.23/165/2005

AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.44/2005
privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din

zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, pentru aviz,
care va fi transmis Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de
locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005, transmis cu adresa nr.
P.L.X 410 din 28 septembrie 2005, înregistrată sub nr. 23/165 din 29 septembrie 2005.

Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din data de 06
octombrie 2005.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din

categoria legilor ordinare.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să

avizeze favorabil proiectul de lege cu amendamente admise prezentate în anexă.
În conformitate cu prevederile art.75 alin.(3) din Constituţiei României,

republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

                     PREŞEDINTE,                                          SECRETAR,

                  Dan Ioan Popescu                                       Aurelia Vasile
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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 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.44/2005 privind unele măsuri pentru
construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005

Nr.
crt.

OG nr.44/2005 Text adoptat de Senat Amendamente admise Motivaţia

0 1 2 3 4
1. Titlul legii

LEGE
pentru aprobarea

Ordonenţei Guvernului
nr.44/2005 privind unele
măsuri pentru construirea
şi/sau reabilitarea caselor de
locuit din zonele afectate de
inundaţiile produse în anul

2005

Nemodificat

2. Art.unic. – Se aprobă
Ordonanţa Guvernului nr.44
din 4 august 2005 privind
unele măsuri pentru
construirea şi/sau
reabilitarea caselor de locuit
din zonele    afectate   de
inundaţiile produse în anul
2005, adoptată în temeiul
art.1 pct.III poz.4 din Legea
nr.209/2005 privind
abilitarea Guvernului de a

Art.unic. – Se aprobă
Ordonanţa Guvernului nr.44
din 4 august 2005 privind
unele măsuri pentru
construirea şi/sau
reabilitarea caselor de locuit
din zonele    afectate   de
inundaţiile produse în anul
2005, adoptată în temeiul
art.1 pct.III poz.4 din Legea
nr.209/2005 privind
abilitarea Guvernului de a

Conform normelor de
tehnică legislativă.
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emite ordonanţe, şi
publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea
I, nr.732 din 11 august
2005, cu următoarea
modificare şi completare:

emite ordonanţe, şi
publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea
I, nr.732 din 11 august
2005, cu următoarea
modificare:

ORDONANŢĂ nr.44/2005
privind unele măsuri pentru

construirea şi/sau reabilitarea
caselor de locuit din zonele

afectate de inundaţiile produse
în anul 2005

Nemodificat Nemodificat

Art.1. – Pentru construirea
şi/sau reabilitarea caselor de
locuit din zonele afectate de
inundaţii, de către proprietarii
acestora, în regie proprie sau
prin antreprenori autorizaţi, se
abilitează Agenţia Naţională
pentru Locuinţe să
achiziţioneze materialele şi
produsele necesare pe care să
le pună la dispoziţie
proprietarilor caselor, prin
primăriile comunelor de care

Articolul 1 va avea
următorul cuprins:
Art.1. – Pentru construirea
şi/sau reabilitarea caselor de
locuit din zonele afectate de
inundaţii, de către
proprietarii acestora, în
regie proprie sau prin
antreprenori autorizaţi, se
abilitează Agenţia Naţională
pentru Locuinţe să
achiziţioneze materialele şi
produsele necesare pe care
să le pună la dispoziţia
proprietarilor caselor, prin

Nemodificat
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acestea aparţin. consiliile locale ale

comunelor de care aparţin.

Art.2. – Achiziţiile prevăzute la
art.1 se finanţează din resursele
alocate de la bugetul de stat
pentru construirea şi/sau
reabilitarea caselor de locuit
din zonele calamitate, prin
bugetul Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor
şi Turismului.

Nemodificat Nemodificat

Art.3. – În aplicarea măsurilor
prevăzute de prezenta
ordonanţă, dispoziţiile
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.34/2005 privind
desemnarea Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe să realizeze
lucrări de construire şi/sau
reabilitare a caselor de locuit
din zonele calamitate în urma
inundaţiilor din anul 2005,
aprobată cu modificări prin
Legea nr.211/2005, se aplică în
mod corespunzător.

Nemodificat Art.3. – În aplicarea
măsurilor prevăzute de
prezenta ordonanţă,
dispoziţiile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului
nr.34/2005 privind
desemnarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe
să realizeze lucrări de
construire şi/sau reabilitare
a caselor de locuit din
zonele calamitate în urma
inundaţiilor din anul 2005,
aprobată cu modificări şi
completări prin Legea
nr.211/2005, se aplică în
mod corespunzător.

Conform normelor de
tehnică legislativă.
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Art.4. – Prezenta ordonanţă
intră în vigoare la 3 zile de la
data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Nemodificat Se abrogă. Exprimare inutilă
pentru că termenul de
intrare în vigoare a
unei ordonanţe este
de 3 zile, dacă în text
nu este precizat altfel.

                                        PREŞEDINTE,                                                                    SECRETAR,

                                      Dan Ioan Popescu                                                                 Aurelia Vasile

Consilier,Silvia Vlăsceanu

Expert, Isabela Robe
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