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A V I Z  
asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.30/2019 
privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor şi îndeplinirii 

obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, 
precum şi pentru modificarea unor acte normative 

 
În conformitate cu prevederile art.95 şi art.115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat,cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
fost sesizată, spre avizare în procedură de urgenţă cu Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei 
în scopul exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a 
statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea unor acte normative, 
trimis cu adresa nr. PLx. 301 din 2 iulie 2019, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi sub nr.4c-13/577 din 1 iulie 2019. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin 
(9) punctul 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri de reorganizare a 
Ministerului Economiei, determinate de preluarea activităţii Departamentului pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului, urmată de încetarea existenţei respectivului departament, 
precum şi ca urmare a preluării unui număr de 30 de posturi vacante de la Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Consumatorilor. Proiectul de ordonanţă de urgenţă cuprinde şi dispoziţii finale, 
referitoare la înlocuirea, în actele normative în vigoare, a sintagmei „Departamentul pentru 
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului” cu sintagma „Ministerul Economiei”, precum 
şi abrogarea art.1-10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.20/2014, măsuri determinate de 
reorganizarea Ministerului Economiei prin preluarea activităţii respectivului Departament. 

În şedinţa din data de 24 septembrie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi au 
avut în vedere avizul  favorabil al Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de 
voturi, să acorde aviz favorabil propunerii legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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