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  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,   24 februarie 1999 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                        Nr.704/XVIII/6
    ECOLOGIC  
 
 
 
    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
   
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul la proiectul de Lege privind constituirea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă, trimis Comisiei noastre 
pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.296 din 5 octombrie 1998. 
  
  La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere şi avizele primite de la: 

- Comisia pentru industrii şi serivicii cu nr.824/XVIII/3 din 20.11.1998 
- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu nr.670 din 13.10.1998. 
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr.296 din 6.10.1998 
- Consiliul Legislativ cu nr.880 din 26.11.1998. 

 
  Prin obiectul său de reglementare şi conţinutul său proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
  PRESEDINTE, 
 
 
  ION CÎRSTOIU   SECRETAR, 
 
      SORIN IOAN MARINESCU 



RAPORT 
asupra proiectului de lege privind constituirea şi funcţionarea  

Consiliului Naţional pentru Mediu şi Dezvoltarea Durabilă 
 

  In urma examinării proiectului de Lege privind constituirea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Mediu şi Dezvoltare 
Durabilă, care prin obiectul şi conţinutul său se încadrează în categoria legilor ordinare, în şedinţele din 13 şi 14 ianuarie 1999, comisia a 
hotărât ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor, în forma adoptată de Senat, cu următoarele 
amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamentul propus 
Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1. Titlul Legii: 

“Legea privind constituirea şi functionarea Consiliului National pentru 
Mediu şi Dezvoltare Durabilã” 

Text neschimbat.  

2. Capitolul I – Dispozitii generale Text neschimbat.  
3. Art.1.(1) Se constituie Consiliul National pentru Mediu şi Dezvoltare 

Durabilã, organism autonom, de interes public, cu personalitate juridicã, 
având sediul în municipiul Bucureşti. 

Text neschimbat.  

4. Art.1.(2) Scopul şi functia principalã a Consiliului National pentru Mediu 
şi Dezvoltare Durabilã, denumit în continuare Consiliul National, este de a 
oferi un cadru institutional, organizat de consultare şi dialog între 
reprezentantii autoritãtilor publice ale statului şi ai societãtii civile asupra 
problemelor fundamentale ce privesc politicile, programele şi planurile de 
actiuni actuale şi de perspectivã pentru implementarea obiectivelor 
dezvoltãrii durabile în sectoarele economice şi sociale, la nivel national şi 
local. 

Se eliminã virgula dupã institutional. Exprimare corectã gramatical. 

5. Art.2. În activitatea sa, Consiliul National va avea în vedere punerea în 
aplicare a obiectivelor şi recomandãrilor Agendei 21, adoptatã de 
Conferinta Natiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare, de la Rio de 
Janeiro, din anul 1992, în conformitate cu deciziile şi rezolutiile Adunãrii 
generale a Organizatiei Natiunilor Unite, referitoare, la implementarea 
Agendei 21. 

Text neschimbat.  

6. Capitolul II – Componenţa Consiliului National Text neschimbat.  
7. Art.3.(1) Consiliul Naţional are în componentã reprezentanti ai: 

a) ministerelor şi celorlaltor organe ale administratiei publice centrale de 
 
a) Se înlocuieşte sintagma “de 

 
a) Extinderea democraticã a 
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specialitate, cu atributii în elaborarea şi punerea în aplicare a strategiei 
nationale pentru mediu şi dezvoltare durabilã; 

b) forurilor academice; 
c) organizatiilor patronale, la nivel national şi de ramurã; 
d) organizatiilor sindicale, la nivel national şi de ramurã; 
e) asociatiei bãncilor din România; 
f) asociatiilor şi organizatiilor profesionale; 
g) asociatiilor femeilor şi tineretului; 
h) asociatiilor şi organizatiilor neguvernamentale pentru protectia 

mediului, a consumatorilor, a calitãtii vietii şi a sãnãtãtii; 
i) altor asociatii şi organizatii, precum şi personalitãti ştiintifice al cãror 

profil de activitate are legãturã cu obiectivele Consiliului National. 

specialitate” cu “şi locale”. 
 
b) Rãmâne neschimbat. 
c) Se eliminã.  
 
 
Se reformulează un nou punct c) 
“Consiliul Economic şi Social”. 
 
d) Se eliminã. 
 
e) devine punctul  d). 
 
Se adaugã un nou punct “e) cultelor 
recunoscute de lege.” 
 
f), g) şi h) se elimină. 
 
 
i) devine f) şi se eliminã “altor”. 

componentei Consiliului National. 
 
 
c) Prevenirea unor conflicte de 

interese în realizarea consensului. 
 
Pentru includerea componentei sociale 
în Consiliul National . 
 
d) Prevenirea unor conflicte de 
interese în realizarea consensului. 
 Pentru reordonarea enumerãrii. 
 
 
Includerea unei componente 
importante a societãtii civile. 
Pentru a nu limita tipurile de asociatii 
care se regãsesc într-o exprimare mai 
largã la punctul i). 
 
Acordarea subiectului cu “şi 
personalitãti”. 

8. Art.3.(2) Desemnarea reprezentatilor se face de cãtre conducãtorii 
autoritãtilor publice, forurilor academice, respectiv ai asociatiilor şi 
organizatiilor prevãzute la alin.(1) 

Se reformuleazã astfel “Desemnarea 
reprezentatilor se face de cãtre 
conducãtorii autoritãtilor publice, 
forurilor academice, în baza 
prevederilor regulamentului de 
functionare” 

Pentru concizie. 

9. Art.4. Asociatiile şi organizatiile prevãzute la art.3, alin. (1), literele c) – i) 
participã în componenta Consiliului National pe bazã de voluntariat, prin 
scrisoare de aderare. 

Se reformuleazã astfel “Calitatea de 
membru în Consiliul National se 
obtine pe bazã de voluntariat prin 
scrisoare de aderare”. 

Pentru concizie şi claritate. 

10. Art.5. Consiliul National se organizeazã şi functioneazã potrivit 
prevederilor prezentei legi, precum şi ale Regulamentului de organizare şi 
functionare, care se elaboreazã şi se adoptã potrivit prevederilor art.13 lit. 
c) şi art. 14. 

Se reformuleazã astfel “Consiliul 
National se organizeazã şi 
functioneazã potrivit prevederilor 
prezentei legi, precum şi ale 

Evitarea redundantei. 
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Regulamentului de organizare şi 
functionare”. 

11. Capitolul III – Atributiile Consiliului National Text neschimbat.  
12. Art.6.(1) Atributiile principale ale Consiliului National sunt: 

a) actioneazã pentru implementarea obiectivelor dezvoltãrii durabile a 
tãrii în toate sectoarele economice şi sociale, prin realizarea unui 
consens social între societatea civilã şi autoritãtile publice, bazat pe 
dialog, transparentã şi responsabilitate în procesul de elaborare şi 
aplicare a deciziilor privind politica şi strategia dezvoltãrii economico-
sociale; 

 
 
 
 
 
 
b) contribuie la promovarea recomandãrilor şi la realizarea obiectivelor 

Agendei 21, prin stimularea procesului de elaborare şi implementare a 
Agendei 21 nationale pentru dezvoltarea durabilã; de asemenea, 
contribuie şi la sprijinirea autoritãtilor administratiei publice locale în 
vederea elaborãrii şi implementãrii, în profil teritorial, a agendelor 21 
locale, în conformitate cu interesul national şi al comunitãtilor locale; 

 
 
 
 
c) contribuie la consolidarea cadrului institutional pentru facilitarea 

participãrii sectoarelor neguvernamentale şi a reprezentantilor 
societãtii civile la procesul de elaborare a deciziilor privind politica şi 
strategia dezvoltãrii economico-sociale a tãrii; 

 
 
 
 
d) actioneazã ca instrument al cooperãrii şi integrãrii pe plan european şi 

mondial, prin dezvoltarea şi aprofundarea legãturilor cu institutii

 
a) Se reformuleazã astfel 

“Contribuie la elaborarea 
obiectivelor dezvoltãrii durabile 
a tãrii în toate sectoarele 
economice şi sociale şi la  
realizarea unui consens social 
între societatea civilã şi 
autoritãtile publice în procesul 
de elaborare şi aplicare a 
deciziilor privind politica şi 
strategia dezvoltãrii economico-
sociale”.  

b)  Se reformuleazã astfel 
“Contribuie la promovarea 
recomandãrilor şi la realizarea 
obiectivelor Agendei 21 nationalã 
pentru dezvoltare durabilã; 
sprijinã autoritãtile 
administratiei publice locale în 
vederea elaborãrii şi aplicãrii în 
profil teritorial a agendelor 21 
locale”. 

c) devine d) şi se elimină cuvântul 
“politica”. Se introduce un nou 
articol c) “Face propuneri şi 
recomandãri pentru 
implementrea acestora în 
strategiile şi planurile de actiune 
sectoriale” 

 
 
 

 
a) Pentru claritate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Pentru concizie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) este o atributie logicã a celei 

exprimate în lit. b). 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru rearanjare. 
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mondial, prin dezvoltarea şi aprofundarea legãturilor cu institutii 
similare. 

d) devine e). 
 
 
 
 

 

13. Art.6.(2) Consiliul National va îndeplinii şi alte atributii prevãzute în 
actele normative. 

Text neschimbat.  

14. Art.6.(3) Consiliul National se poate afilia la organizatii internationale 
similare. 

Text neschimbat.  

15. Art.7.(1) În îndeplinirea atributiilor prevãzute la art. 6, Consiliul National: 
 
 
 
a) analizeazã obiectivele şi recomandãrile Agendei 21 şi, pe aceastã bazã, 

face propuneri şi recomandãri pentru implementarea acestora în 
strategiile, politicile, programele şi planurile de actiuni sectoriale, 
precum şi în Strategia nationalã şi în Planul National de Actiuni pentru 
Mediu şi Dezvoltare Durabilã, potrivit cerintelor interesului national şi 
în acord cu politicile, strategiile, programele şi planurile de actiuni 
pentru mediu şi dezvoltare durabilã puse în aplicare la nivel regional, 
european, şi mondial; 

 
 
 
 
 
 
b) face analiza periodicã a obiectivelor Strategiei nationale şi ale Planului 

National de Actiuni pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilã şi, pe aceastã 
bazã, face propuneri şi recomandãri pentru integrarea acestora în 
strategiile, programele şi planurile de actiuni sectoriale şi locale; 

c) solicitã şi dezbate rapoartele periodice privind starea mediului şi a 
diverselor sectoare socio-economice şi, pe acestã bazã, face propuneri 
şi recomandãri pentru stimularea actiunii concertate a autoritãtilor şi a 
societãtii civile, în directia îndeplinirii obiectivelor dezvoltãrii durabile 
la nivel local şi national

Se reformuleazã astfel “Îndeplinirea 
atributiilor prevãzute la Art. 6 se 
realizeazã prin urmãtoarele 
actiuni”: 
 
a) se reformuleazã astfel “analizeazã 
obiectivele şi recomandãrile Agendei 
21 pentru Strategia Nationalã şi 
pentru Planul National de Actiuni 
pentru Mediu şi Dezvoltare 
Durabilã, potrivit cerintelor 
interesului national şi în acord cu 
politicile, strategiile, programele şi 
planurile de actiuni pentru mediu şi 
dezvoltare durabilã puse în aplicare 
la nivel regional, european, şi 
mondial”. 
 
 
 
b) Text neschimbat. 
 
 
c) Se eliminã “periodice” şi se adaugã 
dupã socio-economice “, elaborate 
conform legii”. 
 

Fluentã mai bunã a exprimãrii. 
 
 
 
 
Fraza eliminatã din text a fost trecutã 
ca atributie la Art.6 lit.c). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Pentru a se preciza tipul rapoartelor. 
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la nivel local şi national.   

16. Art.7.(2) Rapoartele prevãzute la alin. (1) lit.c) se elaboreazã de ministere 
şi alte institutii şi organizatii guvernamentale, care au responsabilitãti 
competente de coordonare a diverselor sectoare de activitate care concurã 
la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilã a tãrii. 

Text neschimbat.  

17. Art.7.(3) Consiliul National are dreptul sã solicite de la orice persoanã 
juridicã, de drept public sau privat, datele şi informatiile necesare 
îndeplinirii atributiilor Consiliului National, iar aceste persoane au 
obligatia sã le transmitã, cu respectarea normelor legale în vigoare. 

Se reformuleazã astfel “Consiliul 
National  poate sã solicite de la orice 
persoanã juridicã, de drept public sau 
privat, iar aceste persoane le vor 
transmite, cu respectarea normelor 
legale în vigoare, datele şi informatiile 
necesare îndeplinirii atributiilor 
Consiliului National. 

Exprimare mai nuantatã. 

18. Art.7.(4) Pãstrarea şi folosirea datelor şi informatiilor prezentate 
Consiliului National, potrivit prevederilor de la alineatele (2) şi (3), se vor 
face cu respectarea gradului de confidentialitate precizat de emitent. 

Text neschimbat.  

19. Capitolul IV – Organizarea, functionarea şi conducerea Consiliului 
National 

Text neschimbat.  

20. Art.8. (1) Consiliul National îşi desfãşoarã activitatea în cadrul: 
a) Conferintelor ordinare şi extraordinare; 
b) reuniunilor sectiunilor sale de lucru; 
c) sesiunilor grupelor speciale de lucru. 

a) text neschimbat; 
b) se eliminã “sale”; 
c) se eliminã “speciale”. 

Eliminarea unor detalieri inutile. 

21. Art.8. (2) Conferintele ordinare se organizeazã din doi în doi ani. 
Conferintele extraordinare se organizeazã ori de câte ori este necesar. 

Text neschimbat.  

22. Art.8.(3) Reuniunile sectiunilor de lucru au loc cel putin o datã pe an. Text neschimbat.  
23. Art.8.(4) Grupele speciale de lucru îşi desfãşoarã activitatea potrivit 

programului stabilit de Conferintele Consiliului National şi/sau de 
sectiunile sale de lucru. 

Se eliminã “speciale” şi “sale”. Acelaşi motiv ca la Art.8 (1). 

24. Art.8.(5) Procedura de convocare, organizare şi desfãşurare a conferintelor 
ordinare şi extraordinare, a reuniunilor sectiunilor de lucru şi a sesiunilor 
grupelor speciale de lucru, precum şi competentele de analizã ale acestora, 
se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi functionare al Consiliului 
National. 

Se eliminã  “speciale”. Aceeaşi ca mai sus. 

25. Art.8.(6) În îndeplinirea atributiilor şi competentelor pe care le au, potrivit 
dispozitiilor prezentei legi şi prevederilor din Regulamentul de organizare 
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şi functionare a Consiliului National: 
a) conferintele Consiliului National adoptã hotãrâri şi rezolutii cu 

caracter de recomandare, în atentia autoritãtilor şi a societãtii civile; 
b) reuniunile sectiunilor de lucru elaboreazã recomandãri pe care le supun 

dezbaterii în conferintele Consiliului National; 
c) grupele speciale de lucru elaboreazã şi adoptã recomandãri pe care le 

supun dezbaterii reuniunilor sectiunilor de lucru. 

 
 
 
 
 
 
 
c) se eliminã “speciale”. 

 
 
 
 
 
 
 
Aceeaşi ca mai sus. 

26. Art.9.(1) În intervalul dintre conferintele ordinare, coordonarea activitãtii 
Consiliului National se asigurã de cãtre Comitetul Reprezentantilor, care 
se constituie, la fiecare doi ani, în cadrul conferintelor ordinare, potrivit 
regulilor de procedurã stabilite prin Regulamentul de organizare şi 
functionare al Consiliului National. 

Se reformuleazã astfel “În intervalul 
dintre conferintele ordinare, 
coordonarea activitãtii Consiliului 
national se asigurã de cãtre Comitetul 
Executiv, care se constituie potrivit  
Regulamentului de Organizare şi 
functionare al Consiliului National. 

Pentru precizarea naturii comitetului. 

27. Art.9.(2) Comitetul Reprezentantilor îşi alege un preşedinte, un numãr de 
vicepreşedinti corespunzãtor numãrului de sectiuni ale Consiliului 
National şi un raportor. 

Se reformuleazã astfel “Comitetul 
Executiv îşi alege un preşedinte, un 
numãr de 2 vicepreşedinti şi un 
raportor. 

Pentru respectarea denumirii 
Comitetului enuntatã la Art.9 (1) şi 
pentru limitarea numãrului de 
vicepreşedinti. 

28. Art.9.(3) Sectiunile Consiliului National se stabilesc prin Regulamentul de 
organizare şi functionare. 

Text neschimbat.  

29. Art.9.(4) Vicepreşedintii Comitetului Reprezentantilor îndeplinesc şi 
functiile de preşedinti ai sectiunilor de lucru ale Consiliului National. 

Se reformuleazã astfel 
“Vicepreşedintii Comitetului Executiv 
coordoneazã activitatea sectiunilor 
de lucru ale Consiliului National”.  

Pentru claritate şi precizarea exactã a 
functiilor. 

30. Art.9.(5) Atributiile Comitetului Reprezentantilor, ale preşedintelui, 
vicepreşedintilor şi ale raportorului se stabilesc prin Regulamentul de 
Organizare şi functionare al Consiliului National. 

Se reformuleazã astfel “Atributiile 
Comitetului Executiv şi ale 
Secretariatului se stabilesc prin 
Regulamentul de Organizare şi 
functionare al Consiliului National. 

Pentru concizie şi claritate privind 
atributiile. 

31. Art.10.(1) În sprijinul îndeplinirii atributiilor Consiliului National, în 
cadrul acestuia se organizeazã Consiliul pentru Politici şi Strategii de 
Dezvoltare Durabilã, numit în cele ce urmeazã Consiliul pentru Politici şi 
Strategii. 

Se eliminã. Pentru evitarea birocratizãrii 
Consiliului National. 

32. Art.10.(2) Consiliul pentru Politici şi Strategii este un organ consultativ, 
cu activitate permanentã, constituit dintr-un numãr de 15-20 personalitãti 

Se eliminã. Acelaşi ca mai sus. 
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ştiintifice şi publice, consacrate în domenii de activitate determinante 
pentru procesul dezvoltãrii durabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 

33 Art. 10. (3) Atributiile principale ale Consiliului pentru Politici şi Strategii 
constau în aprofundarea, elaborarea şi recomandarea de politici, strategii, 
instrumente, programe şi planuri de actiuni pentru o dezvoltare durabilã, la 
nivel national şi local, prin implementarea obiectivelor şi recomandãrilor 
Agendei 21, în armonie cu politicile, strategiile, programele şi planurile de 
actiuni adoptate la nivel european şi mondial. 

Se eliminã. Acelaşi ca mai sus 

34. Art.10.(4) Rezultatele activitãtii Consiliului pentru Politici şi Strategii sunt 
supuse dezbaterii şi adoptãrii în reuniunile sectiunilor de lucru şi în 
conferintele Consiliului National, dupã care se fac publice. 

Se eliminã. Acelaşi ca mai sus. 

35. Capitolul V – Alte dispozitii Text neschimbat.  
36. Art.11.(1) Consiliul National are un buget propriu care se constituie din 

urmãtoarele surse: 
a) din credite alocate de la bugetul de stat, prin legile bugetare anuale; 
b) contributii voluntare ale institutiilor şi organizatiilor neguvernamentale 

reprezentate în Consiliul National; 
 
 
 
c) donatii şi contributii ale altor persoane fizice şi juridice, inclusiv din 

partea unor organizatii internationale. 

 
 
Litera a) se eliminã. 
b) devine a) şi se reformuleazã astfel 

”cotizatii, contributii şi donatii 
ale institutiilor şi organizatiilor 
neguvernamentale reprezentate 
în Consiliul National”. 

c) devine b) Text nemodificat. 

 
Cheltuieli neeligibile de la buget. 
 
Pentru enumerarea surselor. 
 
 
 
 
Pentru reordonare. 

37. Art.11.(2) Ministerul Finantelor va elabora, în termen de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, Normele metodologice  pentru 
evidentierea în contabilitate a fondurilor extrabugetare. 

Text nemodificat.  

38. Art.11.(3) De la bugetul de stat, potrivit prevederilor de la alin.(1) lit. a) se 
alocã fonduri pentru urmãtoarele categorii de cheltuieli: 
a) cheltuielile de întretinere şi functionare şi cheltuielile de capital, care 

se vor stabili anual; 

Se eliminã. Aceeaşi motivatie ca la Art.11 (1) a). 
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b) indemnizatiile pentru preşedinte, vicepreşedinti şi raportorul 

Comitetului Reprezentantilor. 
39. Art.12.(1) Pentru activitatea depusã, preşedintele, vicepreşedintii şi 

raportorul Comitetului Reprezentatilor, primesc o indemnizatie lunarã. 
Cuantumul indemnizatiei se stabileşte prin Regulamentul de organizare şi 
functionare. 

Art.12 (1) Se reformuleazã astfel 
“Art.12. Preşedintele, vicepreşedintii 
şi raportorul Comitetului Executiv, 
primesc o indemnizatie lunarã. 
Cuantumul indemnizatiei se 
stabileşte prin Regulamentul de 
organizare şi functionare” 

Pentru concizie. 

40. Art.12.(2) Din fondurile constituite în cadrul bugetului Consiliului 
National, din sursele prevãzute la art.11, alin.(1), literele b) şi c), se pot 
aloca sumele necesare urmãtoarelor categorii de cheltuieli: 
a) acoperirea integralã a cheltuielilor prevãzute la art.11, alin.(3), dacã 

fondurile alocate în acest scop prin creditele bugetare nu sunt 
suficiente; 

b) indemnizatiile pentru responsabilii şi membrii grupelor speciale de 
lucru, pentru perioada de lucru efectiv lucratã în serviciul Consiliului 
National; 

c) alte cheltuieli ale Consiliului National, pentru buna organizare şi 
functionare a activitãtii sale. 

Se eliminã. Aceeaşi motivatie ca la Art.11.(1) a) 

41. Capitolul VI – Dispozitii finale Se reformuleazã astfel “Dispozitii 
tranzitorii şi finale” 

Mai adecvat pentru continutul 
capitolului.  

42. Art.13.(1) În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei 
legi, se va constitui o comisie pregãtitoare a primei conferinte ordinare a 
Consiliului National. 

Text nemodificat.  

43. Art.13.(2) Comisia pregãtitoare va fi compusã din 10-15 persoane 
desemnate oficial din cadrul autoritãtilor, asociatiilor şi organizatiilor 
prevãzute la art. 3 alin. (1). Coordonatorul Comisiei pregãtitoare va fi ales 
din rândul membrilor acesteia, la prima sa întrunire, dupã o procedurã 
stabilitã prin consens. 

Se reformuleazã astfel “Comisia 
pregãtitoare va fi compusã din 15 
persoane desemnate oficial din 
cadrul autoritãtilor, asociatiilor şi 
organizatiilor prevãzute la art. 3 
alin. (1). Coordonatorul Comisiei  va 
fi ales la prima sa întrunire dupã o 
procedurã stabilitã de autoritatea 
centralã pentru protectia mediului”. 

Pentru cã autoritatea centralã pentru 
protectia mediului va asigura 
pregãtirea primei Conferinte. 

44. Art.13.(3) Comisia pregãtitoare are urmãtoarele atributii: Text nemodificat.  
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a) face demersurile oficiale necesare constituirii Consiliului National, 

potrivit prevederilor art. 3 şi 4; 
b) face înregistrarea oficialã a institutiilor, asociatiilor şi organizatiilor în 

Consiliul National; 
c) elaboreazã proiectul Regulamentul de organizare şi functionare a 

Consiliului National. 
d) organizeazã şi convoacã prima conferintã ordinarã a Consiliului 

National. 
45. Art.13.(4) Comisia pregãtitoare îşi înceteazã activitatea dupã prima 

conferintã a Consiliului  National, care va fi convocatã într-un interval de 
cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 

Text nemodificat.  

46. Art.14.(1) Regulamentul de organizare şi functionare a Consiliului 
National se dezbate şi se adoptã de Conferinta Consiliului National, în 
prima sa reuniune. 

Text nemodificat.  

47. Art.14.(2) Regulamentul de organizare şi functionare a Consiliului 
National, componenţa Consiliului National, componenţa Comitetului 
Reprezentantilor şi a Centrului National pentru Dezvoltare Durabilã, 
precum şi rezolutiile şi documentele cu caracter de recomandare adoptate 
în cadrul Consiliului National se dau publicitãtii. 

Se reformuleazã astfel “Regulamentul 
de organizare şi functionare a 
Consiliului National, componenta 
Consiliului National, a Comitetului 
Executiv, precum şi rezolutiile şi 
documentele cu caracter de 
recomandare adoptate în cadrul 
Consiliului National se dau 
publicitãtii”. 

Pentru concizie. 

48. Art.15. Guvernul va întreprinde demersurile necesare în scopul atribuirii 
unui spatiu corespunzãtor necesar sediului Consiliului Natioanl. 

Text nemodificat.  
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