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 AVIZ 

asupra proiectului de Lege  privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr. 115/2007 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia 
socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective 

efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizarii unor societăţi 
naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu 
capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor 

autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
115/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor 
disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării 
şi reorganizarii unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale 
şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei 
publice locale, trimis cu adresa nr. P.L.X-823 din 3 decembrie 2007, 
înregistrat sub nr. 31/1299 din 5 decembrie 2007. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 28 noiembrie 
2007. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională conform prevederilor art. 
75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi 92 alin. (9) pct. 1 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Administrator
Original



Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Comisia a dezbătut proiectul de lege, menţionat mai sus, în şedinţa din 10 
decembrie 2007. 
 Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 
expunerea de motive, precum şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 
1397/04.10.2007. 

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea 
favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 

PREŞEDINTE                                             SECRETAR 
Sergiu Andon                     George Băeşu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier: 
Dr. Nicolae Voiculescu  
 


