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LEGE
pentru aprobarea Ordonan|ei de urgenfa a Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor 

tnasuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modiflcarea si completarea unor

acte normative

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Articol unic.- Se aproba Ordonanfa de urgen^a a Guvernului nr.212 din 28 decembrie 2020 

privind stabilirea unor masuri la nivelul administra|iei publice centrale §i pentru modificarea §i 

completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1307 

din 29 decembrie 2020, cu urmatoarele modificari:

1. La articolul 2, alineatele (9) §i (16) vor avea urmatorul cuprins:
„(9) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, 

Ministerul Energiei exercita drepturile §i indepline§te obligatiile ce decurg din calitatea de 

actionar al statului roman la operatorii economic! cu atributii in domeniile prevazute la alin.(7) 

lit.a), cu exceptia operatorului national de transport de energie electrica §i a operatorului national 

de transport gaze naturale.

(16) La ultima dintre cele doua date de intrare in vigoare corespunzatoare 

hotararilor Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, 

Antreprenoriatului si Turismului si a Ministerului Energiei se desfiinteaza Ministerul Economiei, 

Energiei §i Mediului de Afaceri.”
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2. La articolul 4, alineatele (3) si (6) vor avea urmatorul cuprins:
„(3) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, 

Ministerul Cercetarii, Inovarii §i Digitalizarii exercita drepturile indeplineste obligafiile ce 

decurg din calitatea de acponar al statului roman la operatorii economici din domeniul cercetarii- 

dezvoltarii §i comunicatiilor.
(6) La ultima dintre cele doua date de intrare in vigoare corespunzatoare 

hotararilor Guvemului privind organizarea §i functionarea Ministerului Educatiei §i a 

Ministerului Cercetarii, Inovarii §i Digitalizarii se desfiinteaza Ministerul Educatiei §i 

Cercetarii.”
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Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor 

articoiului 75 ale articolului 76 alineatul (1) din Constitufia Romaniei, republicata.

PRE§EDINTELE 
CAMEREI DEPUTAJILOR

PRE^EDINTELE
SENATULUI

Li^vic Orbai Anca Dana Dragu

Bucure§ti,
Nr.

dana.popescu
Rectangle




