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A V I Z  
asupra 

Proiectului de Lege pentru modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei 

publice centrale 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 
spre avizare cu Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei 
publice centrale, trimis cu adresa nr. PLx. 544 din 2 noiembrie 2021, înregistrat la Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/926 din 9 noiembrie 2021. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, în conformitate cu  dispoziţiile art.75 
alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă, în ședința din 
27 octombrie 2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul 
administraţiei publice centrale, aprobată cu modificari şi completări prin Legea nr.198/2005, cu 
modificările ulterioare.  

În ședința desfășurată în sistem mixt din data de 3 februarie 2022, potrivit art.62 și 131 
alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților , republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examin at inițiativa legislativă 
supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliul Economic si 
Social, transmis prin adresa cu nr.7316 din 21 octombrie 2021 şi avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ, transmis prin adresa cu nr.869 din 21 octombrie 2021. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

În raport de obiectul și conținutul reglementării, proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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