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A V I Z 
asupra  proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.94/2009 pentru asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul 
aparatului de lucru al Guvernului 

 
                 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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2009 pentru 
asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al 
Guvernului, trimis cu adresa nr. PL-x 376 din 01.09.2009  şi înregistrat cu nr.31/744 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  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.94/2009 pentru asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului 
de lucru al Guvernului, act normativ care reglementează unele măsuri pentru păstrarea 
unor atribuţii ale structurilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cum sunt Corpul 
de control al primului-ministru şi  Departamentul pentru Lupta Antifraudă, pe care le aveau 
în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.3/2009, act normativ care şi-a încetat 
efectele juridice fiind declarat neconstituţional prin Decizia Curţii Constituţionale 
nr.1039/2009. Menţionăm că prevederi similare cu cele din ordonanţa de urgenţă se 
regăsesc şi în proiectul de Lege privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea 
aparatului de lucru al Guvernului, precum şi a altor autorităţi ale administraţiei publice 
centrale, aflat în procedură legislativă la Camera Deputaţilor , cu nr. PLx 354/2009.  

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive şi avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ 
nr.985/28.08.2009. 
                 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.  
 
                                       PREŞEDINTE,                           SECRETAR, 
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