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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind abrogarea 

art.23 lit.a) din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea 

unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, trimisă 

Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului pentru examinare pe 

fond, în procedură obişnuită cu adresa nr. PLx. 31 din 1 februarie 2017. 
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PL.x 31/2017 

R A P O R T  

asupra proiectui de Lege privind abrogarea art.23 lit.a) din Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

administraţiei publice centrale 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, prin adresa nr. 

PL.x 31 din 1 februarie 2017, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, asupra proiectui de 

Lege privind abrogarea art.23 lit.a) din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2004 privind 

stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia 

României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă în şedinţa 

din 7 noiembrie 2016, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a 

III-a din Constituția României republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ inițiativa legislativă, conform avizului 

nr.452/11.05.2016. 

Comisia juridice, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ inițiativa legislativă, 

conform avizului nr.PLx.31/2017 din 15 februarie 2017. 

Comisia pemtru industrii și servicii a avizat negativ inițiativa legislativă, conform 

avizului nr.4c-3/42/2017 din 15 februarie 2017. 
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Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative, conform punctului de vedere 

nr.354/22.09.2016.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea art.23 lit.a) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.11/2004, în sensul revenirii la calculul trimestrial al coşului minim de 

consum lunar de către Institutul Naţional de Statistică. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  membrii 

Comisiei au examinat propunerea legislativă, în şedinţa din 21 februarie 2017. 

Din numărul total de 25 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului au participat la şedinţă 24 deputaţi.  

La dezbaterile care au avut loc au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în  calitate de invitați: doamna Georgeta 

Jugănaru - director și doamna Elena Dobre - director din cadrul Ministerului Muncii și Justiției 

Sociale. 

În urma examinării intervenției legislative şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 

hotărât cu majoritate de voturi (un vot împotrivă) întocmirea unui raport de respingere a 

proiectui de Lege privind abrogarea art.23 lit.a) din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice 

centrale, întrucât în conformitate cu art.64 alin.(3) teza întâi din Legea nr.24/2000, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, ”Abrogarea unei dispoziții sau a 

unui act normativ are caracter definitiv. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de 

abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ inițial”. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

VICEPREŞEDINTE  SECRETAR, 

Ion CĂLIN Angelica FĂDOR  

 
 
 
 
 
Sef serviciu, Sofia CHELARU  
Consilier parlamentar, Nicoleta TOMA 
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