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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 

 
 
 
București, 27 februarie  2017 
Nr.   4c-19 / 68   

 
AVIZ 

asupra 
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare  
în cadrul administrației publice centrale  

și pentru modificarea unor acte normative 
PLx. 12/2018 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru Afaceri Europene a fost sesizată, spre avizare 
în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea 
unor acte normative, PLx. 12/2018, Camera Deputaţilor fiind cameră 
decizională. 
 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative, în scopul asigurării funcţionalităţii imediate a 
Guvernului în noua sa structură, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea 
Parlamentului nr.1/2018. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observaţii şi 
propuneri, conform avizului nr. 72/31.01.2018. 
 Senatul României a adoptat proiectul de Lege, în ședința din data de 
04.12.2017. 
 Comisia pentru Afaceri Europene a constatat că obiectul propunerii se află în 
domeniul măsurilor administrative ce se regăsesc exclusiv în ordinea juridică 
națională, prevăzute în Constituția României. 
 Precizăm că în atribuțiile Comisiei pentru Afaceri Europene nu intră analiza 
conținutului normelor de drept administrativ sau constituțional. 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru Afaceri Europene a hotărât, în 
unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Angel TÎLVĂR 
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