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     AVIZ  
asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri Ia nivelul administraţiei publice centrale 
 

În conformitate cu prevederile art.94 și 114 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgență, cu 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea 
unor măsuri Ia nivelul administraţiei publice centrale, trimis cu adresa nr. P.L.x. 83 din 2 martie 2020 şi 
înregistrată cu nr. 4c-13/137 din 3 martie 2020. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 26  
februarie 2020 ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituția României republicată. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a dezbătut inițiativa 
legislativă menționată mai sus în şedinţa din 9 martie 2020. 

Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei 
publice centrale. În acest sens, începând cu data de 30 ianuarie 2020, Autoritatea pentru Digitalizarea 
României, structură cu personalitate juridică, aflată în coordonarea prim-ministrului, preia de la 
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, atribuţiile şi personalul Organismului 
Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale şi ale Unităţii de Implementare Proiecte (UIP)-
POAT. 

 Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive și 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1058/30.12.2019.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
lege, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități de către Biroul Permanent. 

Inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  
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