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AVIZ 
 

asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a 
Guvernului nr. 41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării 
României la procesul de relocare a instituțiilor/agențiilor Uniunii Europene 

- PLx 286/2017  
 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a 
fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă, cu proiectul de lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 41/2017 privind unele 
măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a 
instituțiilor/agențiilor Uniunii Europene -  PLx 286/2017, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională.  
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa sa din 12 septembrie 2017. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 439 din 09.06.2017, a avizat favorabil 
proiectul de Lege, cu observaţii şi propuneri de natura tehnicii legislative. 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
comisia a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din 26 septembrie 2017. 
 În urma analizei propunerii, Comisia pentru afaceri europene a constatat 
următoarele: 

 proiectul supus dezbaterii nu reprezintă o transpunere a unui act juridic 
european, ci identificarea unor sedii pentru Agențiile Uniunii Europene 
relocate, acțiune de natură administrativă ce nu se regăsește în atribuțiile 
Comisiei pentru Afaceri Europene;  

 expunerea de motive nu menționează un temei juridic, în  dreptul național sau 
al Uniunii Europene, pentru obligațiile prevăzute în sarcina Guvernului prin 
proiectul de lege ce face obiectul dezbaterii; Comunicarea Interpretativă a 
Comisiei Europene 2006/C 179/02, citată de inițiator drept temei în secțiunea 
a 2-a a expunerii de motive, nu este un text cu caracter normativ, așa cum de 
altfel și stabilește aceasta în para. 4 al Introducerii  (“Comunicarea nu crează 
noi obligații legale”);   

 se recomandă revizuirea textului pentru claritate, cel puțin următoarele 
sintagme utilizate fiind imprecise în ce privește conținutul normei și subiectul 
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acesteia:  “să ia măsuri pentru a identifica sau selecta un imobil”, atât timp cât 
identificarea unui imobil potrivit este o activitate comună ce nu necesită o 
normă cu putere obligatorie; “se inițiază o procedură transparentă și 
nediscriminatorie”, atât timp cât oricum Guvernul României nu este în drept să 
acționeze în alt mod; “închirierea de către agențiile/instituțiile Uniunii 
Europene”, deoarece utilizarea barei oblice este de natură să provoace 
confuzie. 

 Ordonanța de urgență face vorbire despre Agenția Europeană a 
Medicamentului, ca temei al urgenței, în timp ce textul normei se referă la 
orice instituții sau agenții ale Uniunii ce s-ar putea reloca.  
 
Relocarea în România a Agenției Europene a Medicamentului ar reprezenta o 
oportunitate importantă pe care România ar putea să o valorifice.   

   
* 

* * 
 Din totalul de 21 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost 
prezenţi la dezbateri 14 deputaţi. 
 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestui proiect de lege, cu recomandarea 
de a se lua în discuție aspectele sesizate. 
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