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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 COMISIA PENTRU 
POLITICĂ EXTERNĂ 

 

 
 

București, 31 octombrie 2017 
 
 

Biroului Permanent al Camerei Deputaților 

 

 

Vă  înaintăm,  alăturat,  RAPORTUL  COMUN  privind  reexaminarea  Legii 

pentru  aprobarea Ordonanţei  de  urgenţă  a Guvernului  nr.11/2017  privind 

organizarea  şi  funcţionarea  Agentului  Guvernamental  pentru  Curtea  de 

Justiţie a Uniunii Europene, precum  şi pentru Curtea de  Justiţie a Asociaţiei 

Europene  a  Liberului  Schimb,  trimisă  celor  două  comisii  cu  adresa  nr.  PLx. 

152/2017  din  3  octombrie  2017,  spre  dezbatere  în  fond,  în  vederea 

reexaminării  la  cererea  Președintelui  României,  potrivit  art.  77  alin.  (2)  din 

Constituția României, republicată. 

În  raport  cu  obiectul  şi  conținutul  reglementării,  inițiativa  legislativă  face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Eugen NICOLICEA 

 

  PREŞEDINTE, 

RozáliaIbolya BIRÓ  
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢIL0R 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI  

 
         

4c‐11/371/2017 

    COMISIA PENTRU 
POLITICĂ EXTERNĂ 

 
 

4c‐13/50/2017 
 

PLx. 152/2017 

 

 
RAPORT COMUN  

privind reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență 
 a Guvernului nr.11/2017  privind organizarea şi funcționarea Agentului Guvernamental 

pentru Curtea de Justiție  a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiție a Asociației 
Europene a Liberului Schimb 

 

În conformitate cu prevederile art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările  și completările ulterioare, Comisia  juridică, de disciplină  şi  imunități  și Comisia pentru 

politică externă au fost sesizate pentru dezbatere în fond, prin adresa cu nr. PLx. 152/2017 din 3 

octombrie 2017, cu reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.11/2017  privind  organizarea  şi  funcționarea  Agentului  Guvernamental  pentru  Curtea  de 

Justiție    a  Uniunii  Europene,  precum  şi  pentru  Curtea  de  Justiție  a  Asociației  Europene    a 

Liberului Schimb,  ca urmare a  cererii Președintelui României,  în  temeiul dispozițiilor art. 77 

alin. (2) din Constituția României, republicată. 

Camera Deputaților  este  Cameră  decizională,  potrivit  dispozițiilor  art.75  alin.(3)  din 

Constituția  României,  republicată,  şi  ale  art.92  alin.  (9),  pct.1  din  Regulamentul  Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Senatul,  în  calitate  de  primă  Cameră  sesizată,  a  adoptat  legea  în  şedința  din  26 

septembrie 2017. 

Legea  are  ca  obiect  de  reglementare  organizarea  şi  funcționarea  Agentului 

Guvernamental pentru Curtea de  Justiție a Uniunii Europene, precum  şi Curtea de  Justiție a 

Asociației Europene a Liberului Schimb, având  în vedere atribuțiile ministrului delegat pentru 
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afaceri europene, astfel cum acestea sunt prevăzute în articolul 11 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.1/2017. 

Consiliul Legislativ a  transmis Parlamentului aviz  favorabil cu observații  și propuneri, 

prin adresa cu nr. 38/20.01.2017. 

Comisia  pentru  administrație  publică  şi  amenajarea  teritoriului  şi  Comisia  pentru 

muncă şi protecție socială au avizat favorabil proiectul de lege. 

  În  data  de  24  aprilie  2017,  cele  două  comisii  sesizate  în  fond  au  propus  plenului 

Camerei  Deputaților,  cu  unanimitate  de  voturi,  adoptarea  proiectului  de  Lege  pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2017 privind organizarea şi funcționarea 

Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea 

de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb, în forma adoptată de Senat. 

La  data  de  3 mai  2017  proiectul  a  fost  adoptat  de  plenul  Camerei  Deputaților,  în 

calitate de Cameră decizională și, ulterior, a fost trimis la promulgare. 

Președintele  României,  prin  adresa  nr.  CA/521  din  29  mai  2017,  a  transmis 

Parlamentului României o cerere de reexaminare a Legii, formulată în temeiul dispozițiilor art. 

77 alin. (2) din Constituția României, republicată. În motivarea cererii se arată că Legea trimisă 

la promulgare se impune a fi reexaminată, în esență, din următoarele motive: 

‐ nu există mențiunea expresă la stabilirea raporturilor funcționale și de subordonare 

ale Agentului  guvernamental  cu ministrul  afacerilor externe,  în  contextul  în  care, 

potrivit art. 1 alin.  (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2017, supusă 

aprobării  Parlamentului,  “Ministerul  Afacerilor  Externe  exercită,  în  numele 

Guvernului  României,  prerogativele  de  Agent  Guvernamental  pentru  Curtea  de 

Justiție  a  Uniunii  Europene,  precum  şi  pentru  Curtea  de  Justiție  a  Asociației 

Europene a Liberului Schimb”; 

‐ ordonanța prevede la articolul 2, alineatul (1), că „Agentul guvernamental are rang 

de  subsecretar  de  stat  şi  este  numit  şi  eliberat  din  funcție  prin  decizie  a  prim‐

ministrului,  la  propunerea ministrului  delegat  pentru  afaceri  europene.”,  iar  în 

structura actualului guvern nu există un minister al afacerilor europene;  

‐ aspectele anterior menționate sunt de natură să afecteze coerența activităților de 

realizare  a  pozițiilor  naționale  și  de  reprezentare  a  României  în  fața  instituțiilor 

Uniunii Europene, potrivit Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, precum 

și în fața Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb. 
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În  conformitate  cu  dispozițiile  art.  61,  art.  63  și  art.  137  din  Regulamentul  Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii celor două comisii 

sesizate  în  fond  au  reexaminat  legea  în  ședințe  separate:  Comisia  juridică,  de  disciplină  și 

imunități,  în  data  de  30  și  31  octombrie  2017,  deputații  fiind  prezenți  conform  listei  de 

prezență,  iar Comisia pentru politică  externă,  în data de  31 octombrie  2017,  la  lucrări  fiind 

prezenți un număr de 16 deputați, din totalul de 21 de membri. 

La  ședințele  celor  două  comisii  a  participat  domnul  Horațiu  Radu,  Agentul 

guvernamental al României pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene. 

În urma dezbaterilor, membrii  celor două  comisii  au  reexaminat dispozițiile  a  căror 

reanalizare s‐a  solicitat  în cererea de  reexaminare  și au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

propună  plenului  Camerei  Deputaților,  în  temeiul  art.  137,  alin.  (1)  și  alin.  (3)  pct.  1  din 

Regulamentul  Camerei  Deputaților,  republicat,  cu modificările  și  completările  ulterioare,  să 

admită  solicitarea  formulată  de  Președintele  României  în  cererea  de  reexaminare  și  să 

propună  plenului  Camerei  Deputaților  adoptarea  Legii  pentru  aprobarea  Ordonanței  de 

urgență a Guvernului nr.11/2017 privind organizarea şi funcționarea Agentului Guvernamental 

pentru Curtea de  Justiție a Uniunii Europene, precum  şi pentru Curtea de  Justiție a Asociației 

Europene a Liberului Schimb,  în forma adoptată de Senat, cu amendamentul admis, redat  în 

Anexa 1 ce face parte integrantă din prezentul raport. 

   În raport cu obiectul său de reglementare, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

  PREȘEDINTE,    PREȘEDINTE, 

  Eugen NICOLICEA 

 

 

 

Secretar, 

Costel Neculai DUNAVA 

 

 

 

Consilier parlamentar,  

Alina GRIGORESCU  

  Rozália‐Ibolya BIRÓ  

 

 

 

Secretar, 

                Mirela FURTUNĂ 

 

 

 

Consilier parlamentar, 

Elena POP 

 



4 
 

PLx  nr. 152/2017 

Anexa nr. 1 

Amendamente admise  

 
 

Nr. 

crt. 

Text Ordonanță de urgență 

11/2017 

 

Forma adoptată de Senat  Amendamente admise/autor  Motivare 

1    Titlul legii 
 

Lege  pentru  aprobarea 

Ordonanței  de  urgență  a 

Guvernului  nr.  11/2017  privind 

organizarea  şi  funcționarea 

Agentului  guvernamental  pentru 

Curtea  de  Justiție  a  Uniunii 

Europene,  precum  şi  pentru 

Curtea  de  Justiție  a  Asociației 

Europene a Liberului Schimb 

Nemodificat   

2    Articol  unic.  –  Se  aprobă 

Ordonanța  de  urgență  a 

Guvernului  nr.  11  din  27 

ianuarie  2017  privind 

organizarea  şi  funcționarea 

Agentului  guvernamental 

pentru  Curtea  de  Justiție  a 

Uniunii  Europene,  precum  şi 

Nemodificat   
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pentru  Curtea  de  Justiție  a 

Asociației Europene a Liberului 

Schimb, publicată  în Monitorul 

Oficial  al  României,  Partea  I, 

nr.84  din  30  ianuarie  2017,  cu 

următoarele modificări: 

3.  Titlul ordonanței 

 

ORDONANȚĂ  DE  URGENȚĂ 

privind  organizarea  şi 

funcționarea  Agentului 

Guvernamental  pentru  Curtea 

de  Justiție a Uniunii Europene, 

precum  şi  pentru  Curtea  de 

Justiție a Asociației Europene a 

Liberului Schimb 

Nemodificat  Nemodificat   

4. 

 

Art.  1.  –  (1)  Ministerul 

Afacerilor  Externe  exercită,  în 

numele  Guvernului  României, 

prerogativele  de  Agent 

Guvernamental  pentru  Curtea 

de  Justiție a Uniunii Europene, 

precum  şi  pentru  Curtea  de 

Justiție a Asociației Europene a 

Liberului Schimb. 

(1) Nemodificat  Nemodificat   
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5.   

 

 
 

(2)  În  Ministerul  Afacerilor 

Externe, un subsecretar de stat, 

denumit  în  continuare  Agentul 

Guvernamental,  alături  de  o 

structură  specializată  în 

contenciosul  Uniunii  Europene, 

asigură  reprezentarea  juridică 

în  fața  Curții  de  Justiție  a 

Uniunii  Europene,  a  celorlalte 

instituții  ale  Uniunii  Europene, 

în cadrul procedurilor prevăzute 

la  art.  218  alin.  (11),  art.  256, 

art.  258‐260,  art.  263,  art.  265 

şi  art.  267‐272  din  Tratatul 

privind  funcționarea  Uniunii 

Europene,  în  legătură  cu,  după 

caz, etapele precontencioase  şi 

contencioase  ale  respectivelor 

proceduri,  precum  şi  în  fața 

Curții  de  Justiție  a  Asociației 

Europene a Liberului Schimb. 

 

1.  La  articolul  1,  alineatul  (2)  se 

modifică  şi  va  avea  următorul 

cuprins: 

(2)  Reprezentarea  juridică  a 

statului  român  în  fața  Curții  de 

Justiție  a  Uniunii  Europene,  a 

celorlalte  instituții  ale  Uniunii 

Europene,  în  cadrul  procedurilor 

prevăzute  la  art.218  alin.(11), 

art.256,  art.258‐260,  art.263, 

art.265 şi art.267‐272 din Tratatul 

privind  funcționarea  Uniunii 

Europene,  în  legătură  cu etapele 

precontencioase  sau 

contencioase,  după  caz,  ale 

respectivelor  proceduri,  precum 

şi  în  fața  Curții  de  Justiție  a 

Asociației  Europene  a  Liberului 

Schimb  se  realizează  de  către 

Agentul  guvernamental  pentru 

Curtea  de  Justiție  a  Uniunii 

Europene,  precum  şi  pentru 

Curtea  de  Justiție  a  Asociației 

Europene  a  Liberului  Schimb, 

denumit  în  continuare  Agentul 

guvernamental,  subsecretar  de 

stat  în  cadrul  Ministerului 

Nemodificat   
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Afacerilor  Externe,  alături  de  o 

structură  specializată  în 

contenciosul Uniunii Europene. 

6.   

 

Art.  2.  ‐  (1)  Agentul 

Guvernamental  are  rang  de 

subsecretar  de  stat  în  cadrul 

Ministerului  Afacerilor  Externe 

şi  este  numit  şi  eliberat  din 

funcție  prin  decizie  a  prim‐

ministrului,  la  propunerea 

ministrului  delegat  pentru 

afaceri europene. 

 

2. La articolul 2, alineatul (1) 

se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„(1)  Agentul  guvernamental  are 

rang  de  subsecretar  de  stat  şi 

este numit  şi eliberat din  funcție 

prin decizie a prim‐ministrului,  la 

propunerea  ministrului  delegat 

pentru afaceri europene.” 

 

2. La articolul 2, alineatul (1) se 

modifică  şi  va  avea  următorul 

cuprins: 

„(1) Agentul guvernamental are 

rang  de  subsecretar  de  stat  şi 

este  numit  şi  eliberat  din 

funcție  prin  decizie  a  prim‐

ministrului,  la  propunerea 

ministrului  delegat  pentru 

afaceri  europene  și  cu  avizul 

ministrului afacerilor externe.” 

(Comisia juridică, de disciplină și 

imunități,  Comisia  pentru 

politică externă) 

 

7.  (2)  Agentul  Guvernamental  îşi 

desfăşoară activitatea în directa 

coordonare  a  ministrului 

delegat  pentru  afaceri 

europene. 

Nemodificat  Nemodificat   

8.  (3) Agentul Guvernamental are 

în  subordine  o  structură 
Nemodificat  Nemodificat   
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specializată  în  compatibilizarea 

legislației  naționale  cu  dreptul 

Uniunii Europene  şi o structură 

specializată  în  contenciosul 

Uniunii Europene. 

9.  (4)  Agentul  Guvernamental 

coordonează  procesul  de 

stabilire a pozițiilor naționale şi, 

alături de structura specializată 

în  contenciosul  Uniunii 

Europene,  întocmeşte  actele  şi 

realizează  faptele  necesare 

reprezentării juridice. 

Nemodificat  Nemodificat   

10.  (5)  Agentul  Guvernamental 

poate  delega  personalului  din 

structura  specializată  în 

contenciosul Uniunii  Europene, 

aflată  în  subordinea  sa, 

atribuțiile  privind 

reprezentarea României  în  fața 

Curții  de  Justiție  a  Uniunii 

Europene,  a  Tribunalului 

Uniunii  Europene,  a  celorlalte 

instituții  ale  Uniunii  Europene, 

precum  şi  a Curții de  Justiție  a 

Asociației  Europene  a  Liberului 

Schimb. 

Nemodificat  Nemodificat   
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11.  Art.  3.  ‐  (1)  Personalul  din 

structurile  specializate  în 

compatibilizarea  legislației 

naționale  cu  dreptul  Uniunii 

Europene  şi  în  contenciosul 

Uniunii  Europene,  aflate  în 

subordinea  Agentului 

Guvernamental  este  personal 

de  specialitate  juridică  şi 

personal administrativ. 

Nemodificat  Nemodificat   

12.  (2) Perioada  încadrării 

personalului  de  specialitate 

juridică  în  structurile  din 

subordinea  Agentului 

Guvernamental  se  consideră 

vechime în specialitate juridică. 

Nemodificat  Nemodificat   

13.  (3) Personalul  încadrat 

în  structurile  specializate  în 

compatibilizarea  legislației 

naționale  cu  dreptul  Uniunii 

Europene  şi  în  contenciosul 

Uniunii  Europene,  aflate  în 

subordinea  Agentului 

Guvernamental,  îşi  păstrează 

drepturile  salariale  avute  la 

data  intrării  în  vigoare  a 

prezentei  ordonanțe  de 

urgență. 

Nemodificat  Nemodificat   
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14.  Art.  4.  ‐  (1)  În  activitatea  de 

reprezentare  juridică,  Agentul 

Guvernamental este sprijinit de 

un  grup  de  lucru 

interinstituțional  specializat, 

denumit  în  continuare  Grupul 

de Lucru Contencios UE, care se 

reuneşte  trimestrial  sau  ori  de 

câte ori este necesar. 

(1) Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat   

15.   

 

(2)  Toate  ministerele  şi,  după 

caz, alte autorități sau  instituții 

publice  sunt  reprezentate  în 

Grupul de Lucru Contencios UE 

de, cel puțin, doi reprezentanți: 

un  director  general  sau  un 

director  şi  un  reprezentant  cu 

funcție de execuție. 

 

3. La articolul 4, alineatul (2) se 

modifică  şi  va  avea  următorul 

cuprins: 

(2)  Toate  ministerele  şi  alte 

autorități  sau  instituții  publice,  a 

căror contribuție este considerată 

necesară  de  Agentul 

guvernamental  în  gestionarea 

activității  de  reprezentare, 

participă  în  Grupul  de  lucru 

contencios  UE  prin  cel  puțin  2 

reprezentanți: un director general 

sau un director și un reprezentant 

cu funcție de execuție. 

 

Nemodificat   

16.  (3)  Comitetul  de  coordonare  a 

Sistemului  național  de 

gestionare  a  afacerilor 

europene,  prin  structura  din 

Nemodificat  Nemodificat   
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cadrul  Ministerului  Afacerilor 

Externe  care  gestionează 

domeniul  afacerilor  europene, 

participă  la  lucrările  Grupului 

de Lucru Contencios UE. 

17  Art.  5.  ‐  (1)  În  scopul 

reprezentării  juridice, 

autoritățile şi instituțiile publice 

sunt  obligate  să  trimită,  la 

cererea  şi  în  termenul  stabilit 

de  Agentul  Guvernamental, 

precum  şi  de  structura 

specializată  în contenciosul UE, 

toate  actele,  datele  şi 

informațiile solicitate. 

(1) Nemodificat  Nemodificat   

18  (2)  Autoritățile  şi 

instituțiile  publice  care 

furnizează  acte,  date  şi 

informații  Agentului 

Guvernamental  şi  structurii 

specializate  în  contenciosul UE 

îşi  asumă  răspunderea  pentru 

caracterul  complet  şi  corect  al 

acestora. 

(2) Nemodificat  Nemodificat   
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19   

 

 

Art.  6.  ‐  La  data  intrării  în 

vigoare  a  prezentei  ordonanțe 

de  urgență  se  abrogă  art.  121 

din  Ordonanța  de  urgență  a 

Guvernului  nr.  96/2012  privind 

stabilirea  unor  măsuri  de 

reorganizare  în  cadrul 

administrației  publice  centrale 

şi pentru modificarea unor acte 

normative,  publicată  în 

Monitorul  Oficial  al  României, 

Partea  I,  nr.  884  din  22 

decembrie  2012,  aprobată  cu 

modificări  și  completări  prin 

Legea  nr.  71/2003,  cu 

modificările  și  completările 

ulterioare. 

4.    Articolul  6  se modifică  şi  va 

avea următorul cuprins: 

„Art.6.‐ La data intrării în vigoare a 

prezentei  ordonanțe  de  urgență 

se  abrogă  art.121  din  Ordonanța 

de  urgență  a  Guvernului 

nr.96/2012 privind stabilirea unor 

măsuri  de  reorganizare  în  cadrul 

administrației  publice  centrale  şi 

pentru  modificarea  unor  acte 

normative, publicată  în Monitorul 

Oficial  al  României,  Partea  I, 

nr.884  din  22  decembrie  2012, 

aprobată  cu  modificări  şi 

completări prin Legea nr.71/2013, 

cu  modificările  şi  completările 

ulterioare. 

Nemodificat   
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