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LEGE 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Ouvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor 

măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative 

Parlamentul României adoptă prezenta lege 

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 modifscarea şi 

completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1307 

din 29 decembrie 2020, cu următoarele modificări: 

1. La articolul 2, alineatele (9) şi (16) vor avea următorul cuprins: 
. ~ 
„(9) Incepând cu data intrării in vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 

Ministerul Energiei exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din calitatea de 

acţi.onar al statului român la operatorii economics Cu atribuţii în domeniile prevăzute la alin. (7) 

lit.a), cu excepţia operatorului naţional de transport de energie electrică şi a operatorului naţi.onal 

de transport gaze naturale. 

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

hotărârilor Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economici, 

Antreprenoriatului şi Turismului şi a lVlinisterului Energiei se desfiintează Ministerul Econornici, 

Energiei Si Mediului. de Afaceri." 
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2. La articolul 4, alineatele (3) şi (6) vor avea următorul cuprins: 
~ 

„(3) Tncepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordon.anţe de urgenţă, 

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile cc 

decurg din calitatea de acţionar al statului român la operatorii economici din dorneniul cercetării.. 

dezvoltării şi coznuni_caţiilor. 

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

hotărârilor Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi a 

Min.isterului Cercetării, Inovării şi Digitalizării se desfiinţează Ministerul. Fdncaţiei şi. 

Cercetării." 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor 

articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul (1) din Constituţia României, republicată. 
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