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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind abrogarea art.23 lit.a) din Ordonanţei 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, cu  

modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, 
cu proiectul de Lege privind abrogarea art.23 lit.a) din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, 
trimis cu adresa nr. P.l. x. 31 din 1 februarie 2017 şi înregistrată cu nr. 4c-11/165 din 2 februarie 2017. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 95 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul a adoptat proiectul de lege în �edin�a din 7 noiembrie 2016. 
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

ulterioare, comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 15 februarie 2017. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea art.23 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.11/2004, în sensul revenirii la calculul trimestrial al coşului minim de consum lunar de către 
Institutul Naţional de Statistică. 

 Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi avizul 
negativ al Consiliului Legislativ nr.452/11.05.2016.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate  de 
voturi, avizarea negativă a proiectului de lege deoarece, în conformitate cu art.64 alin.(3) teza întâi din 
Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările �i completările ulterioare, ”Abrogarea unei dispozi�ii sau a 
unui act normativ are caracter definitiv. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se 
repună în vigoare actul normativ ini�ial.” 

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