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A V I Z  

referitor la Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice 

centrale şi pentru modificarea unor acte normative 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare cu Propunere legislativă pentru abrogarea 

alin.(5) al art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de 

reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, trimis cu 

adresa nr. Plx. 114 din 11 martie 2019, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-

13/202 din 12 martie 2019. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin (9) 

punctul 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea art.5 alin.(5) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.96/2012, în sensul revenirii în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 

„Gheorghe Ionescu-Siseşti” a unor institute naţionale agricole. 

În şedinţa din data de 19 martie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 

examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul negativ al 

Consiliului Legislativ şi avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, 

să acorde aviz negativ ini�iativei legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 
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