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A V I Z  
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 Deputaţilor, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre avizare, 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., trimisă cu adresa nr. PLx 445 din 11 octombrie 2021, înregistrat la Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/787 din 12 octombrie 2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.25/2001. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează 
modificarea cadrului general de realizare a Programul Naţional de Construcţii de Interes 
Public sau Social (PNCIPS), urmărindu-se, pe de o parte, satisfacerea nevoilor 
comunităţilor locale şi pe de altă parte, o bună gestionare a resurselor financiare. Au fost 
identificate o serie de aspecte care urmează a fi reglementate prin prezentul proiect de act 
normativ, cum ar fi: definiţia lucrărilor în primă urgenţă care, în prezent, include doar 
calamităţile naturale, definiţia beneficiarului subprogramelor, definiţia amplasamentului şi 
definitia fosei septice din cadrul subprogramului „Fose septice, microstaţii de epurare, 
sisteme de alimentare cu apă şi sisteme de canalizare”, stabilirea categoriilor de servicii şi 
lucrări şi a categoriilor de cheltuieli ce se pot finanţa de la bugetul de stat prin Program. 

În şedinţa din data de 1 martie 2022, potrivit art. 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de 
lege supus avizării și a avut în vedere avizul favorabil al Consililui Legislativ. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să acorde aviz favorabil proiectului de lege. 

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