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AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.267/2008 privind 
unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru 

efectuarea recepţiei în faza unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la 
obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului 

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

juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru 
reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în faza unică a 
lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul 
Parlamentului, trimisă cu adresa nr. P.l. x. 833 din 25 noiembrie 2015 şi înregistrată cu nr. 4c-11/1506 
din 26 noiembrie 2015. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 95 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul a aprobat propunerea legislativă în ședința din 23 noiembrie 2015 ca urmare a depășirii 
termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României republicată. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a 
dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 8 decembrie 2015. 

Propunerea legislativă  are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi 
pentru efectuarea recepţiei în faza unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la 
obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului. 

 Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă  supusă avizării, expunerea de motive şi 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.624/16.06.2015.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate  de 
voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare.  
                               VICEPREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 
                                  Ioan CUPȘA                                    Sorin Constantin STRAGEA 
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