
PARLAMENTUL ROMANIEI

Cotnisia economica, industrii servicii 
Nr.XX/513/27.11.2019

AVIZ
la propunere legislativa privind completarea art.7 alin.(l) din Ordonanfa de urgenta a 

Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala

Comisia economica, industrii §i servicii a fost sesizata cu adresa nr.L574/2019 pentru 

dezbaterea §i avizarea propunerii legislative privind completarea art. 7 alin. (1) din Ordonanta de 

urgenfa a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, 

ini^iata de: Nicolae §erban - senator PSD; Bogdan Gheorghe-Danut - deputat PSD

In §edinja din data de 27 noiembrie 2019, Comisia a analizat propunerea legislativa §i a 

hotarat cu majoritate de voturi sa adopte aviz favorabil cu un amendament admis cuprins in 

anexa la aviz.

PRE§EDINTE,
Senator

SECRETAR,
Senator

Silvia-M^m^ ftiNICADaniel-Catalin ZAMEIR

Domnului senator, Gheorghe MARIN
Pre^edintele Comisei pentru energie, infrastructura energetica §i resurse minerale



Comisia economica, industrii servicii 
Anexa la Aviz Nr. XX/ 513/27.11.2019

Amendament Admis
la Propunere legislativa privind completarea art.7 alin.(l) din Ordonanfa de urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea

Programului Na|ionaI de Dezvoltare Locala 
L574/2019

Text propunere legislativa Amendament admis MotivareNr.
crt

Articolul unic se reformuleaza dupa cum urmeaza: Amendament de
tehnica
legislativa,
preluat din
Avizul
Consiliului
Legislativ

1.
Articol unic - Articolul 7, alineatul (1) din Ordonanfa de urgenta a 
Guvenului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de 
Dezvoltare Locala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 
I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, aprobata prin Legea nr. 89/2015. publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 282 din 27 aprilie 2015, se 
completeaza dupa cum urmeaza:

Articol unic - La articolul 7, alineatul (1) din Ordonanfa de 
urgenta a Guvenului nr. 28/2013 pentru aprobarea programului 
national de dezvoltare locala, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobata prin 
Legea nr. 89/2015, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
dupa litera o) se introduce o noua litera, lit.p) cu urmatorul 
cuprins:

dupa litera n) se introduce o noua litera, lit. o) avand 
urmatorul cuprins:

- amendament 
admis cu 
majoritate de 
voturi

”p) realizare/extindere/reabilitare/modemizare/valorificare a 
sistemelor de distributie a ape geotermale, construire bazine de 
inot §i parcuri acvatice”o)realizare/extindere/reabilitare/modemizare/valorificare a sistemelor 

de distributie a ape geotermale, construire bazine de inot §i parcuri 
acvatice. Autor: Marciu Ovidiu Cristian Dan - senator PSD


