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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Industrii şi Servicii 

                                                                                    
                                                 
 

Bucureşti 15.02.2017 
                                         Nr. 4c-3/42/2017 

 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind abrogarea art.23 lit.a) din Ordonanţa 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 industrii şi servicii a fost sesizată spre avizare cu proiectul de Lege privind 
abrogarea art.23 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor 
măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, transmis cu adresa P.L.x. 31/2017 
din data de  01 februarie 2017, care va fi transmis Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului care este sesizată în fond. 

Senatul, în şedinţa din data de 07 noiembrie 2016, a adoptat proiectul de Lege. 
Consiliul Legislativ, cu adresa nr. 452/11.05.2016, a avizat negativ propunerea legislativă. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea art. 23 lit. a) din Ordonanșa de 

urgenșă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administrației publice centrale, cu modificicările și completările ulterioare, unde se dispunea 
abrogarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coșului 
minim de consum lunar, aprobată prin Legea nr. 554/2001, inițiatorii dorind astfel reintroducerea 
dispoziției de evaluare trimestrială a coșului minim de consum lunar de către Institutul Național de 
Statistică. 

Examinarea proiectului de Lege a avut loc în sedinţa comisiei din data de 15.02.2017. 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 

negativă a proiectului de Lege. 
În raport de obiectul şi conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 
În conformitate cu prevederile art. 75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată, camera decizională, pentru acest proiect de Lege, este Camera Deputaţilor. 
 
 
 

PREŞEDINTE 
IULIAN IANCU 

 
 
 
 
 
Consilier parlamentar Neicu Cristina 

Consilier parlamentar Viorela Gondoș 
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