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AVIZ 
 

asupra Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării 

programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi 
al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea 

unitară a dispoziţiilor legale  
 

 Cu adresa nr.PL.x 374 din 30 mai 2011, Biroul Permanent, conform 
art.95 si 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat 
pentru examinare şi avizare Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci cu 
Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor 
de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al 
funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară 
a dispoziţiilor legale, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
 În urma examinării, în şedinţa din data de 15 iunie 2011, Comisia, cu 
majoritate de voturi,  a hotărât transmiterea unui aviz cu amendamentul din 
anexă.  
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                                                                                                                                                                                                                                                 ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

la Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2011 pentru stabilirea 
unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor 

fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor 
legale  

 
Nr 
crt 

Text Senat Amendamente Motivaţie 

1. Titlul legii: 
Proiect de Lege privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.35/2011 pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul realizării 
programelor de interes public sau 
social, al îndeplinirii obligaţiilor 
fiscale şi al funcţionării optime a 
instituţiilor statului, precum şi 
pentru aplicarea unitară a 
dispoziţiilor legale 

Titlul legii: 
Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.35/2011 
pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul realizării programelor 
de interes public sau social, al 
îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi 
al funcţionării optime a 
instituţiilor statului, precum şi 
pentru aplicarea unitară a 
dispoziţiilor legale 

Pentru evitarea unor consecinţe negative în
ceea ce priveşte executarea mai multor
proiecte de investiţii la nivelul întregii ţări
ceea ce , implicit, ar duce la scăderea
locurilor de muncă. 

2. Articol unic – Se respinge 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.35/2011 pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul realizării 

   Articol unic – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.35/2011 pentru 
stabilirea unor măsuri în 

 



programelor de interes public sau 
social, al îndeplinirii obligaţiilor 
fiscale şi al funcţionării optime a 
instituţiilor statului, precum şi 
pentru aplicarea unitară a 
dispoziţiilor legale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.253 din 11 aprilie 2011. 

domeniul realizării programelor 
de interes public sau social, al 
îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi 
al funcţionării optime a 
instituţiilor statului, precum şi 
pentru aplicarea unitară a 
dispoziţiilor legale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.253 din 11 aprilie 
2011. 
 



 


