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AVIZ 

 
asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonan�ei de urgen�ă a 

Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul 
administra�iei publice centrale �i pentru modificarea unor acte normative 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 �i 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, în procedură de urgen�ă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul administra�iei publice centrale �i pentru modificarea unor acte 
normative, trimis cu adresa nr. PL x 819 din 23 noiembrie 2015 şi înregistrat cu nr. 4c-
11/1479  din 24 noiembrie 2015. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 92 alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri iniţiativa 
legislativă, cu avizul nr.1239 din 19 noiembrie 2015. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 8 decembrie 2015. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul administra�iei publice centrale �i pentru modificarea unor acte 
normative, în scopul asigurării func�ionării imediate a Guvernului în noua sa structură, 
astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 45/2015.  

Membrii comisiei au examinat ini�iativa legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive �i avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ nr. 1239 
din 19 noiembrie 2015. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul administra�iei publice centrale �i pentru modificarea unor acte 
normative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice.  
                 
       
               VICEPREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 

 
              Ciprian Nicolae NICA                                 Sorin Constantin STRAGEA 
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