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A V I Z 
asupra  proiectului de Lege  privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea 

aparatului de lucru al Guvernului, precum şi a altor autorităţi ale administraţiei 
publice centrale 

                 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de 
Lege  privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al 
Guvernului, precum şi a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, trimis cu 
adresa nr. PL-x 354 din 01.09.2009  şi înregistrat cu nr.31/728 din 02.09.2009. 
                Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 92 alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din 8 septembrie  2009. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare unele măsuri pentru organizarea 
şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului, precum şi a altor autorităţi ale 
administraţiei publice centrale. În acest sens se propune modificarea Legii nr.90/2001 
privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, O.U.G. 
nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al 
Guvernului, O.U.G. nr.24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale, O.U.G. nr.292/2000 privind stabilirea unor măsuri pentru 
reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, O.U.G. nr.133/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene 
în subordinea primului-ministru, organizarea Corpului de control al primului-ministru şi a 
Departamentului pentru Lupta Antifraudă. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive şi avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ 
nr.854/22.07.2009. 
                 În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestui proiect de lege . 

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