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COMISIA JURIDICĂ, 
            DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                Bucureşti, 11 octombrie 2016 
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A V I Z  
referitor la propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.63/2002 
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare 

 

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

republicat, cu modificările �i completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 

fost sesizată, spre avizare cu propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările 

ulterioare, trimis cu adresa nr. PLx. 384 din 26 septembrie 2016, înregistrată la Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi sub nr.4c-11/1021 din 27.09.2016. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. 

(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.63/2002, în scopul reglementării unitare la nivel naţional a indicatoarelor stradale care să 

precizeze denumirea străzilor şi numerele poştale ce există în fiecare segment de stradă, precum şi a 

plăcilor de numere poştale de pe fiecare imobil.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea legislativă, în �edin�a 

din 20 septembrie 2016. 

Potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, 

de disciplină şi imunităţi au examinat în şedinţa din data de 11 octombrie 2016 ini�iativa legislativă 

supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, 

transmis prin adresa cu nr. 406 din 27 aprilie 2016. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să acorde aviz favorabil propunerii legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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