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Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2017 pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, 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.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, trimis cu adresa nr. PL-x 2 din 9 ianuarie 2017, 
înregistrat cu nr.4c-11/61 din 10 ianuarie 2017. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Ordonanţa de urgenţă are ca obiect de 
reglementare stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, în scopul asigurării funcţionării imediate a 
Guvernului în noua sa structură, astfel cum a fost aprobată prin hotărâre a Parlamentului. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua de 11 ianuarie 
2017. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, Nota de fundamentare şi avizul 
favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.3 din 4 
ianuarie 2017. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de 
voturi (o abţinere), avizarea favorabilă a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria 
legilor organice.   
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Consilier parlamentar,       
Rodica Penescu 
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