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Comisia pentru administraţie publică 

Nr1 XXX/30/23.0312021 

RAPORT 
asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţeî de urgenţâ a 

Guvernului nr.212/2020 prîvind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şí pentru modificarea şi com pletarea unor 

acte normative 

(L38/2021) 

În  conformitate Cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, Cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică prin adresa nr. L38/2021 
din data de 01.03.2021, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea 
dezbaterii şi elaborării raportului asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, iniţiat de Guvernul României. 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca object de reglementare stabilirea unor 
măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, în scopul asigurării funcţionării imediate a Guvernului în 
noua sa structură, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 31/2020, 
structură care prevede un număr de 18 ministere. 

Consiliul Legislativ a analizat proiectul de ordonanţă de urgenţă şi a dat un aviz 
favorabil cu observaţii şi propuneri. 

Comisia economică, industrii şi servicii a transmis un aviz favorabil. 

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a transmis un aviz 
favorabil, cu amendarnente admise. 

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capita a transmis un 
aviz favorabil. 
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Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei-a transrnis un aviz favorabil. 

Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale a transrnis 
un aviz favorabil. ~ 

Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport a transmis un aviz favorabil cu un 
amendament admis. 

Comisia pentru mediu a transmis un aviz favorabil. 

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a transmis un aviz favorabil. 

Comisia pentru politică externă a transmis un aviz favorabil. 

Comisia pentru ştiinţă, inovare şi tehnologie a transmis un aviz favorabil, fără 
amendamente. 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură a transmis un aviz favorabil. 

La dezbateri au participat, din partea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 
Administraţiei, domnul secretar de ştat Racuci Claudiu Vasile, din partea Ministerului 
Economiei doamna secretar de stat Daniela Niculescu. 

În şedinţa din 23 martie 2021, membrii Comisiei pentru administraţie publică au 
analizat proiectul de ordonanţă de urgenţă şi au hotărât, cu majoritatea voturilor celor 
prezenţi, adoptarea unui raport de admitere, cu amendamente admise, prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezentul raport. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 14 senatori, din totalul de 14 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 8 voturi. 

Comisia pentru administraţie publică supune spre dezbatere şi adoptare, Plenului 
Senatului, raportul de admitere, cu amendamente admise şi proiectul de lege. 

Prin conţinutul său normativ, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, fund incidente dispoziţiile art.73 alin. (3) lit.e). din Constituţia României, republicată, 

iar în aplicarea prevederilor art.75 alin, (l) din Legea fundamentală şi ale art.92 alin. (8) pct. 2 
din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare, prima Cameră sesizată este 
Camera Deputaţilor. 

Preşedînte, Secretar, 

Senator Károly Zsolt a ÁSZÁR Senator Markel POPA 
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Anexa 

la Raportul Nr. XXX/30/23.03.2021 

Amendamente admise 

la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţâ a Guvernului nr.212/2020 privind 
stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative. 

L38/2021 

Nr. 
Crt. 

Text proiect de lege/ 
OUG nr. 212/2021 

Amendamente Observaţii/ motivare 

1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.212/2020 
privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative 

Nemodificat 

2. Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 212 din 28 
decembrie 2020  privind stabilirea unor 
măsuri la nivelul administraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 1307 din 29 decembrie 2 02 0. 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 212 din 28 
decembrie 2020  privind stabilirea unor 
măsuri la nivelul administraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 1307 din 29 decembrie 2 02 0, cu 
următoarele modificări: 

Amendament de tehnică 

legislativă, ca urmare a 
admiterii următoarelor 

amendamente. 



3. Ordonanţa de urgenţă nr. 212/2020 
privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice 2entral şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative 

Nemodificat 

4. Art. 2 aim . (9) Începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 

Ministerul Energiei exercită drepturile şi 

îndeplineşte obligaţiile ce decurg din 
calitatea de acţionar al statului român la 
operatorii economici şi a tuturor 
instituţiilor cu atribuţii în domeniile 
prevăzute la aim . (7) lit, a), cu excepţia 

operatorului naţional de transport de 
energie electrică şi a operatorului 
naţional de transport gaze naturale. 

Alineatul (9) al articolului 2 se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 

Art. 2 alin. (9) Începând Cu data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 

Ministerul Energiei exercită drepturile şi 

îndeplineşte obligaţiile ce decurg din 
calitatea de acţionar al statului român la 

, 

operatorii economici Cu atribuţii în 
domeniile prevăzute la aim . (7) lit, a), cu 
excepţia operatorului naţional de transport 
de energie electrică şi a operatorului 
naţional de transport gaze naturale. 

Amendament conform 
avizului Consiliului 
Legislativ 

... sfintagma „ce decurg din 
calitatea de acţfionar al 
statului român la operatorii 
economicfi şi a tuturor 
instituţiilor cu. atribuţii În 
domeniile prevăzute la 
alin.(Z) lit.a)" trebule 
reform ulată Întrucât Întrucât 
nu este suficient de clară, lar, 
pe de altă parte, nu se poate 
vorbi de calitatea de acţfionar 

al statului român şi În cadrul 
unor instituţfii. 

5. 

(16) La data intrării în vigoare a 
hotărârilor Guvernului privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Economiei, Antreprenoriatului şi 

Turismului şi a Ministerului Energiei se 
desfiinţează Ministerul Economiei, 
Energiei şi Mediului de Afaceri. 

Alineatul (16) al articolului 2 se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 

(16) La ultima dintre cele două date de 
intrare în vigoare corespunzătoare 

hotărârilor Guvernului privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Economiei, 
Antreprenoriatului şi Turismului şi a 
Ministerului Energiei se desfiinţează 

Ministerui Economiei, Energiei şi Mediului 
de Afaceri. 

Amendament de tehnică 

legislativă, conform 
avizului CL. 

... semnalăm faptul că data de 
intrare În vigoare a celor două 

prolecte de hotărâri ale 
Guvern ul ufi la care se face 
referire, poate să n u fie

 „ 
aceeaşl, caz rn care nu se va 
putea stabilfi cu precizie 



momentul la care ' .se 
desfiinţează actualul minister 
al economiei energiei şi 

mediului de afaceri. 

Sugerăm reformularea 
normei, astfel încât să se 
prevadă faptul că desfiinţarea 

actual ul ui minister se :va 
produce la ul tima din tre cele 
două date de intrare în 
vigoare corespunzătoare celor 
două hotărâri care ar urma să 

fie ado ptate. 

Reiterăm această observaţie şi 

pentru cazul de la art4 alin. 
(6) 

6. 

7. 

Art.4 

(3) "Începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 

Ministerul Cercetării, Inovării şi 

Digitalizării exercită drepturile şi 

îndeplineşte obligaţiile ce decurg din 
calitatea de acţionar al statului român la 
operatorii economici din domeniul 
comunicatiilor." 

, 

Art. 4. alin. (6) La data intrării în vigoare a 

Art.4 alin. (3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
(3) "Începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul 
Cercetării, Inovării şi Digitalizării exercită 

drepturile şi îndeplineşte obligaţiile ce 
decurg din calitatea de acţionar al statului 
român la operatorii economici din domeniul 
cercetării-dezvoltării si comunicatiilor." 

, 

, 

Autor: Pălărie Ştefan- senator USR 
Alineatul (6) al articolului 4 se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 

Art. 4. alin. (6) La ultima dintre cele două 

Amendament de tehnică 

legislativă, conform 
avizului CL. 



hotărârilor Guvernului privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului 

date de intrare în vigoare 
corespunzătoare hotărârilor Guvernului 

A se vedea observaţia de la 
nr.crt. 7. 

Educaţiei şi a Ministerului Cercetării, privind organizarea şi funcţionarea . 
Inovării şi Digitalizării se desfiinţează Ministerului Educaţiei şi a Ministerului ' 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Cercetării, Inovării şi Digitalizării se 

desfiinţează Ministerul Educaţiei si~ , , 
Cercetării. 
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