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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a  
Guvernului nr.  11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la 

nivelul administrației publice centrale 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre 
dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a  Guvernului nr.  11/2016 privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul administrației publice centrale, trimis cu adresa nr. 
PLx.271/2016 din 15 iunie 2016.  

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este  Cameră decizională. 

Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut inițiativa legislativă menţionată mai sus, în şedinţa 
din  23 august 2016. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive şi avizul Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, întocmirea unui aviz favorabil cu amendamente: 

 
Amendamente admise 

 
Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor propuse 

1.  Titlul Legii: 
 

LEGE 
pentru aprobarea 

1. Titlul legii se modifică și 
va avea următorul cuprins: 

LEGE 
pentru aprobarea 

Tehnică legislativă 

vasilica.popa
Original



Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor propuse 

Ordonanței de urgență a  
Guvernului nr.  11/2016 
privind stabilirea unor 

măsuri de reorganizare la 
nivelul administraţiei 

publice centrale 

Ordonanței de urgență nr. 
11/2016 privind stabilirea 

unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice 

centrale şi pentru 
modificarea unor acte 

normative” 
2.  Articol unic. – Se aprobă 

Ordonanța de urgență a  
Guvernului nr.  11 din 6 
aprilie 2016 privind stabilirea 
unor măsuri de reorganizare 
la nivelul administraţiei 
publice centrale, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 285 
din 14 aprilie 2016. 

Art. I. - NEMODIFICAT  

3.   
______________ 

Art. II. - Alineatul (6) al 
articolului II din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 6/2013 
pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 
96/2012 privind stabilirea 
unor măsuri de 
reorganizare în cadrul 
administraţiei publice 
centrale şi pentru 
modificarea unor acte 
normative, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
(6) Personalul de 
specialitate juridică din 
cadrul Direcției generale 
juridice a Ministerului 
Finanțelor Publice, care are 
în fișa postului atribuții în 
ceea ce privește acordarea 
asistenței juridice aferente 
activităților de gestionare a 
asistenței financiare 
comunitare 
nerambursabile, așa cum 
este aceasta definită de 
legislaţiei privind 
stimularea financiară a 
personalului care 
gestionează fonduri 
comunitare, beneficiază de 
o majorare salarială de 25 

De la data la care activitatea 
de reprezentare a fost 
preluată de către MFP, 
numărul cauzelor gestionate 
a crescut atât din punct de 
vedere cantitativ, dar mai 
ales din punct de vedere al 
complexității. 
Ca urmare, pentru asigurarea 
unei apărări optime sunt 
implicate mai multe persoane 
a căror cunoștințe 
interdisciplinare și experiență 
în domeniu concură la 
elaborarea apărărilor pe care 
le susține ministerul în 
litigiile aflate pe rolul 
instanțelor. 
Această modificare nu 
conduce la creșterea 
cheltuielilor bugetare, de 
majorarea salarială 
beneficiind deja consilierii 
juridici. Scopul modificării 
textului normativ este 
înlăturarea birocratizării 
excesive prin simplificarea 
procedurii de stabilire a 
persoanelor care pot derula 
activitate în domeniul 
gestionării asistenței 
financiare comunitare 
nerambursabile, astfel încât 
să se poată răspunde, din 



Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor propuse 

de clase. punct de vedere 
administrativ, cu celeritate 
situațiilor apărute în practică.  

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 
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