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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

         București, 05.04.2022 
                                                        Nr.4c-3/490/2021 

 
 
 
Către,  

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 
 
 

Doamnei Președinte Simona Bucura-Oprescu 
 
 
 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic 
 
 

Domnului Președinte George-Cătălin Stângă 
 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea 

Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” – S.A., transmis, pentru dezbatere în 

fond,  Comisiei pentru industrii și servicii, Comisiei pentru administrație publică 

și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, cu 

adresa nr.P.L.x. 445/2021 din 11 octombrie 2021. 

 
      

 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 

 

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

 București, 05.04.2022 
                                                        Nr.4c-3/490/2021 

 
 
 

R A P O R T   P R E L I M I N A R 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” – 
S.A. 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru industrii și servicii, Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au fost sesizate, spre 
dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii 
“C.N.I.” – S.A., transmis cu adresa nr.P.L.x. 445/2021 din 11 octombrie 2021, 
înregistrat la comisie sub nr.4c-3/490/2021 din 11 octombrie 2021. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.714/30.08.2021, avizează 
favorabil proiectul de ordonanță cu observații și propuneri preluate de inițiator. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în ședința din 4 octombrie 2021. 

Comisia pentru transporturi și infrastructură și Comisia juridică, de 
disciplină și imunități, cu avizele 4c-4/161/2021 din 9 noiembrie 2021, respectiv 
4c-13/787/2021/2022 din 1 martie 2022, au avizat favorabil proiectul de lege. 
  Ordonanța suspusă adoptării are ca obiect de reglementare 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind 
înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” - S.A., aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.117/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, în sensul modificării definiției lucrărilor în primă urgență prin 
lărgirea sferei de aplicare, astfel pe lângă riscurile naturale existente se 
completează cu incendiile și accidentele tehnice, completării definiției 
beneficiarului cu părţile componente cu personalitate juridică ale cultelor 
religioase recunoscute conform legii şi în corelare cu aceasta definiţia 
amplasamentului, precum și a definiției fosei septice (având în vedere 
numeroasele solicitări ale beneficiarilor în cadrul Subprogramului Fose septice) 
ținând cont de necesitările comunităților locale în care unitățile de învățământ 
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sau alte instituții publice nu dispun de grupuri sanitare în interiorul clădirilor. De 
asemenea, pentru asigurarea transparenței în relația cu beneficiarii, se stabilesc 
categoriile de lucrări și servicii, precum și categoriile de cheltuieli care se pot 
finanța de la bugetul de stat, prin program. 

În conformitate cu prevederile art.62 și ale art.64 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în 
şedinţa din 05 aprilie 2022. 

La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de 
prezență. 

În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei 
Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A., în forma adoptată de Senat. 
  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robe 


