
 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ 
ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI 

PRIVATIZARE  

       Bucureşti,  17.04.2007 
      Nr. 21/122 
      PL-x 173 

 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în 
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de 
dezvoltare, trimis cu adresa nr. PL-x 173 din 26 martie 2007, înregistrat sub         
nr. 21/88 din 27 martie 2007.  

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

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 
17 aprilie 2007. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ trimis cu adresa 
nr. 1739 din 19 decembrie 2006.  

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă şi 2 
abţineri), s-a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu un singur 
amendament admis care este redat în ANEXA la prezentul aviz. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
  PREŞEDINTE,          
  Mihai TUDOSE 
                                                           SECRETAR, 
                                                             Iuliu NOSA 
              Consilier parlamentar, 
                                                                                                                                 Anca Chiser 

                                                                                                              Expert parlamentar, 

 1
                                                                                                                        Graziella  Segărceanu     

Administrator
Original



      ANEXĂ 
AMENDAMENT ADMIS : 

 
Nr. 

crt. 

Text  Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

1  

 

ART. 1 - (1) Se înfiinţează, în  bugetul de stat, 

Fondul Naţional de Dezvoltare la dispoziţia 

Guvernului, aprobat anual prin legea bugetului de 

stat, cu următoarele subdiviziuni: 

a) fondul destinat finanţării proiectelor de 

investiţii în infrastructură şi a altor proiecte 

prioritare; 

b) fondul destinat finanţării necesităţilor 

provocate de retrocedarea/restituirea activelor 

imobiliare; 

c) fondul destinat suplimentării fondurilor 

necesare derulării unor programe/proiecte care 

beneficiază de finanţare din fonduri europene, 

inclusiv pentru prefinanţarea şi cofinanţarea 

acestora. 

 

Alineatul 1 al articolului 1 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

Nemodificat. 

 

 

 

a) Nemodificat. 

 

 

b) Se abrogă. 

 

 

b) Nemodificat. 

 

 

 

 

   Autor: deputat Mihai Tudose 

Eliminarea literei b) a alineatului 1 

este necesară întrucât există deja 

un organism, Fondul Proprietatea, 

care acordă despăgubiri juste şi 

echitabile în sensul reglementării 

cuprinse în litera b) din prezenta 

Ordonanţă de urgenţă. 
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