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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 

 
 Comisia pentru industrii                           Comisia pentru administraţie 
             şi servicii                                       publică şi amenajarea  
       Nr.4c-3/501/2018                                                 teritoriului                                        
                                                                      Nr.4c-7/539/2018 
 
                                                                                                    București, 20.11.2018 
                                                                                         
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

  CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

    
  Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2018 pentru completarea unor acte 

normative din domeniul construcţiilor, transmis cu adresa nr. P.L.x. 655 din  31 

octombrie 2018. 

  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75  alineatele (1) şi (3) din Constituția 

României, republicată, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

      

 

          PREȘEDINTE,                                                       PREŞEDINTE, 
 

            Iulian Iancu                                               FLORIN-CLAUDIU ROMAN 
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RAPORT  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2018 pentru completarea unor acte 
normative din domeniul construcţiilor 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată împreună cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2018 pentru 
completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor transmis cu adresa nr.P.L.x. 655 din 31 octombrie 2018, înregistrat la 
comisie sub nr.4c-3/501 din 01 noiembrie 2018. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.903/14.09.2018, avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu observaţii şi 
propuneri. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2018 pentru completarea 
cu câte un nou alineat a art.37 din Legea nr.50/1991, respectiv, a art.41 din Legea nr.10/1995, în sensul creării unui cadru legal aplicabil 
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proiectelor de infrastructură de transport care acoperă toate categoriile de lucrări specifice, al eliminării blocajelor apărute în 
implementarea proiectelor şi accelerarea punerii în funcţiune a obiectivelor de investiţii, inclusiv pe 
loturi/secţiuni/sectoare/părţi/obiecte din cuprinsul autorizaţiei de construire, înainte de finalizarea tuturor lucrărilor din contract, al 
reducerii riscurilor financiare asociate implementării proiectelor de investiţii în infrastructura naţională de transport, accelerarea 
conectării reţelei naţionale de transport rutier şi feroviar la reţeaua trans-europeană de transport, al îmbunătăţirii condiţiilor de siguranţă 
a circulaţiei, al reducerii nivelului de poluare a mediului înconjurător. 
  Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 20 noiembrie 2018 și au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor, în forma adoptată de Senat.  
  La lucrările comisiei au fost prezenți 18 deputați din totalul de 20  deputați membri ai comisiei. 
  La lucrările comisiei au fost prezenți, în calitate de invitaţi, din partea Guvernului României domnul Ciprian Lucian Roşca - 
secretar de stat şi doamna Florentina Jugan - consilier cabinet secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice şi doamna Cebanu Mirela - director în cadrul Ministerului Transporturilor.  
  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75  alineatele (1) şi (3) din Constituția României, republicată, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 
 
               PREȘEDINTE,                                                                                                                   PREŞEDINTE 
              IULIAN IANCU                                                                                                    FLORIN - CLAUDIU ROMAN 
 
 
               SECRETAR                                                                                                                           SECRETAR  
       MÎNZATU ROXANA                                                                                                SIMONA - BUCURA OPRESCU 
 
 
              Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga                                                                                                                                                                                                              Şef Serviciu, Sofia Chelaru  
                                                                                                                                                                                                                                                                           Consilier parlamentar, Roxana Feraru   
 
 


