
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru politică  economică, 

 reformă şi privatizare 
 Bucureşti,  

Nr. 21/419/01.11.2006  
   

A  V  I  Z 
asupra proiectui de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

41/2006 privind modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, Camera deputaţilor fiind Cameră decizională 

(PLx745/2006) 

 

 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu 
proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2006 privind 

modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi 

Social, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 31 octombrie 2006. 

            Propunerea legislativă vizează modificarea componenţei Consiliului Economic şi 

Social în sensul majorării numărului de membri care să constituie plenul Consiliului, astfel 

încât să fie asigurate atât participarea la lucrările CES-ului european, cât şi cvorum-ul de 

şedinţă al CES din România. 

           Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 12 octombrie 2006. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au hotărât cu  unanimitate de voturi aprobarea proiectului de Lege, cu 

amendamente admise, conform anexei. 

   
                PREŞEDINTE, 
        Mihai Tudose 

         SECRETAR 
         Vasile Cosmin Nicula 
                                                                                                                        
          Consilier  

                Alina Hodivoianu  

Administrator
Original



 

 
 

ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
 

Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

 
 
 

1.  Titlul legii. 
Lege privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 41/2006 pentru 

modificarea Legii nr. 109/1997 privind 

organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Economic şi Social. 

Titlul legii. 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 41/2006 pentru 

modificarea Legii nr. 109/1997 privind 

organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Economic şi Social. 

 

Autor: Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare 

Se susţine aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 

41/2006. 

2.  ARTICOL UNIC. – Se respinge 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41 

din 7 iunie 2006 pentru modificarea Legii 

nr. 109/1997 privind organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Economic şi 

ARTICOL UNIC. – Se aprobă 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

41 din 7 iunie 2006 pentru modificarea 

Legii nr. 109/1997 privind organizarea 

şi funcţionarea Consiliului Economic şi 

Idem. 



Social, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 532 din 20 iunie 

2006. 

Social, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 532 din 20 iunie 

2006. 

Autor: Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare 
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