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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru completarea art.14 din Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale 

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

modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, 
cu proiectul de Lege pentru completarea art.14 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 
privind serviciile poştale, trimis cu adresa nr. P.l. x. 41 din 1 februarie 2017 şi înregistrată cu nr. 4c-
11/175 din 2 februarie 2017. 

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

Senatul a adoptat proiectul de lege în �edin�a din 22 decembrie 2016. 
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

ulterioare, comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 15 februarie 2017. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.14 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 13/2013, în sensul instituirii posibilităţii angajării cu contract de muncă pe durată 
determinată, pe perioada concediilor de odihnă, în anumite situaţii specifice. 

 Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ nr.551/02.06.2016.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate  de 
voturi, avizarea negativă a proiectului de lege deoarece a rămas fără obiect - dispozi�iile cuprinse în 
ini�iativa legislativă se regăsesc în cuprinsul Ordonan�ei Guvernului nr.27/2016 pentru modificarea �i 
completarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile po�tale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.672/31.08.2016. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare.  

 

                                PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
                        Eugen NICOLICEA                                    Costel Neculai DUNAVA 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Alexandra Muşat 
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