
ROMÂNIA

AVIZ
referitor la proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea 

unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale

Analizând proiectul de Ordonanţă de privind stabilirea unor 

măsuri la nivelul administraţiei publice centrale, transmis de 

Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.l88 din 16.06.2021 şi 
înregistrat la Consiliul Legislativ cu nr.D520/l6.06.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art2 alin.l lita) din Legea nr.73/î993, republicată şi al art.46(2) 

din Regulamentul de organizare şi ftincţionare a Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu 

următoarele observaţii şi propuneri:
1, Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare 

înfiinţarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni şi a 

Departamentului pentru relaţia cu Republica Moldova, ca structuri cu 

personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi în 

coordonarea prim-ministrului, prin preluarea activităţii celor două 

structuri deja existente în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, 
acestea neavând în prezent personalitate Juridică.

Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu 

se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
2. în vederea evitării riscului existenţei unor vicii de

neconstituţionalitate pentru nerespectarea prevederilor art.115 alin.(4) 

din Constituţie, recomandăm ca, în acord cu jurisprudenţa Curţii 

Constituţionale în materie (a se vedea, de exemplu. Decizia 

m'.1008/2009 şi Decizia nr.919/20îl), preambulul ordonanţei de 

urgenţă să fie completat în sensul menţionării elementelor care 

conturează existenţa situaţiei extraordinare a cărei reglementare nu 

poate fi amânată, prin descrierea situaţiei cuantificabile şi obiective care 

se abate semnificativ de la obişnuit şi care impune recurgerea la aceasta 

cale de reglementare, menţionându-se, totodată, fflJb
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s-ar produce prin neadoptarea soluţiilor legislative preconizate prin 

ordonanţă de urgenţă.
Precizăm că, potrivit jurispnidenţei Curţii Constituţionale, 

nemotivarea sau motivarea necorespunzătoare a urgenţei reglementării 

reprezintă motive de neconstituţionalitate a ordonanţelor de urgenţă.
3. La paragraful al treilea ai preambulului, după menţionarea 

datelor de identificare ale Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat 

românilor de pretutindeni, republicată şi ale Legii nr. 321/2006 privind 

regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, 
proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de 

pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a 

modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, 
republicată, pentru corecta informare a evenimentelor legislative 

suferite de acestea, se va insera sintagma „cu modificările şi 
completările ulterioare’\

4. La art2 alin.(l), având în vedere menţionarea Ia art.l alin.(l) 

a titlului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019, potrivit 

exigenţelor de redactare normativă, nu mai este necesară menţionarea 

ulterioară a acestuia, ci doar a legii de aprobare.
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