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A V I Z  

asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2018 
pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările �i completările ulteriore, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere �i avizare, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri 
publice, trimis cu adresa nr. PLx 613 din 24 octombrie 2018, înregistrat sub nr.4c-13/962 din 25 
octombrie 2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat ini�iativa legislativă, în �edin�a 
din 22 octombrie 2018. 

Potrivit dispozi�iilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările �i completările ulterioare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea unor dispoziţii legale cu privire la 
obiective şi proiecte de investiţii finanţate din fonduri publice, pentru a căror realizare au fost 
prevăzute standarde de cost elaborate de către ministere şi alte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale, pentru domeniile de activitate specifice acestora, cu avizul 
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice, aprobate ulterior prin hotărâre a 
Guvernului. Potrivit expunerii de motive, promovarea măsurilor propuse va avea impact asupra 
reducerii termenelor de implementare a proiectelor de infrastructură şi asupra creşterii gradului de 
absorbţie a fondurilor europene. 

În temeiul prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările �i completările ulterioare, Comisia a dezbătut ini�iativa legislativă men�ionată mai 
sus, în şedinţa din data de 13 noiembrie 2018. 

Membrii Comisiei au examinat ini�iativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive �i 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a ini�iativei 
legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de către Biroul Permanent. 

Ini�iativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
  

                      
  PREŞEDINTE,                  SECRETAR, 

                                                        
                        Nicu�or HALICI            Aida-Cristina CĂRUCERU 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Andreea Sârbu 
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