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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice 
centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, în procedură de urgență, care va fi 
transmis Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci, care sunt sesizate în fond, cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor 
măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, transmis cu adresa nr. P.L.x. 574/2021 din 7 
decembrie 2021, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/640/2021 din 7 decembrie 2021. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.949/25.11.2021, avizează favorabil 
proiectul de ordonanță de urgență cu observații și propuneri preluate de inițiator. 
  Ordonanța de urgență supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, precum și modificarea și 
completarea unor acte normative, ca urmare a adoptării Hotărârii Parlamentului 
nr.42/2021 pentru acordarea încrederii Guvernului. Potrivit expunerii de motive, 
proiectul vizează măsuri de înființare, organizare și reorganizare a ministerelor și 
structurilor din subordinea Guvernului. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 14 
decembrie 2021. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor organice. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
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