
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

                      Bucureşti, 05.02.2014 
                                                                                Nr.4c-3/576/2013 
       

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.15 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea 

unor acte normative 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a fost sesizată, în regim de urgenţă, pentru aviz care va fi transmis 
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, 
cu proiectul de Lege pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, 
transmis cu adresa nr. P.L.x. 656 din 23 decembrie 2013, înregistrat sub nr.4c-3/576 
din 23 decembrie 2013. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1372/10.12.2013, avizează favorabil 
proiectul de lege cu observaţii şi propuneri preluate de iniţiator. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.15 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte 
normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.71/2013, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul prevederii ca ministru delegat pentru 
energie să aibă competenţă exclusivă în iniţierea şi avizarea proiectelor de acte 
normative şi să contrasemneze actele normative adoptate potrivit legii, corespunzător 
domeniului pentru care a fost învestit. 
  Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din data de 
04 februarie 2014. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor organice. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 
republicată, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 

 
Consilier parlamentar, 
Isabela Patricia Robe 
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