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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATULCAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 95/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei 

Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de 

Investitii „C.N.I.” - S.A.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 95 din 4 iunie 2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei 

Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii 

„C.N.I.” - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 497 

din 11 iunie 2020, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, dupa punctul 3 se introduce un nou punct, 
punctul 3\ cu urmatorul cuprins:

„5^. La articolul 8, alineatul (4) se modified si va avea 

urmatorul cuprins:
«(4) Pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de C.N.I. cu 

activitatile necesare realizarii obiectivelor de investitii, in devizul general 

al lucrarii se vor prevedea cheltuieli forfetare in cuantum de 8% din 

valoarea devizului. Aceste sume constituie venituri proprii ale C.N.I.»”
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2. La articolul I punctul 4, literele a) si b) ale alineatului (6) 

al articolului 8 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) 50% din suma echivalenta cheltuielilor forfetare de 8% din 

valoarea devizului, la semnarea contractului, pe baza documentelor 

justificative;
b) in procent egal pentru restul de 50% din suma echivalenta 

cheltuielilor forfetare de 8% din valoarea devizului, respectiv 4% aplicat 

la valoarea situatiilor de plata prezentate de antreprenor pentru a fi 
decontate periodic, conform stadiilor fizice realizate,”

3. La articolul I, dupa punctul 6 se introduce un nou punct, 
punctul 6\ cu urmatorul cuprins;

„6\ La anexa nr. 3 articolul 1 alineatul (2)^ dupa litera r) se 

introduce o noua literd, litera s), cu urmatorul cuprins:
«s) sistem de canalizare reprezinta ansamblul constructiilor si 

terenurilor aferente instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale 

si dotarilor specifice, prin care se realizeaza serviciul public de canalizare 

si care cuprinde, de regula, urmatoarele componente:
- racorduri de canalizare de la punctul de delimitare a proprietatii

si preluare;
- retele de canalizare;
- statii de pompare;
- statii de epurare;
- colectoare de evacuare spre emisar;
- guri de varsare in emisar;
- depozite de namol deshidratat.»”

4. La articolul I punctul 8, la anexa nr. 3 articolul 2 alineatul (1), 
litera 1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„1) Subprogramul «Fose septice, microstatii de epurare, sisteme 

de alimentare cu apa si sisteme de canalizare;»”
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Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 ale art. 76 alin. (2) din Constitufia 

Romdniei, republicatd.

PRE.§EDINTELE
SENATULUI

p. PRE§EDINTELE 

CAMEREI DEPUTATILOR

NA DRAGU
L04/A..

LAURENJIU-DAN LEOREANU ANCA

Bucure^ti, <
Nr. /£.

legislativ
Rectangle




