
 

 

 
  Parlamentul României    

 Camera Deputaţilor 
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE  PUBLICA,  4 decembrie 2003 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU   Nr.26/1588 
   ECOLOGIC         
     
 
 
 
 
 
    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor 
măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din 
cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, trimisă Comisiei noastre 
pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.P.l.-x 702 din 26 noiembrie 2003.  
 
 
 
 
 
 

 PRESEDINTE, 
 
 

IOAN OLTEAN        
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 Camera Deputaţilor 
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE  PUBLICA,        4 decembrie 2003 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU        Nr.26/1588  

ECOLOGIC              
RAPORT 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor 
măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al 

Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice 
 

  1. Cu adresa nr.P.l.-x 702 din 26 noiembrie 2003, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii şi avizării în fond cu propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea 
unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice 
centrale şi a unor instituţii publice. 
  La întocmirea Raportului s-a avut în vedere:  

- avizul Consiliului Legislativ nr.1632 din 26.11.2003.  
  Propunerea legislativă a fost dezbătută şi avizată în fond, în procedură obişnuită, în şedinţa  din 3 decembrie 2003.  
  Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(12) al art.16 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor 
structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice 
centrale şi a unor instituţii publice, în sensul aplicării prevederilor Legii nr.188/1999 şi personalului din aparatul propriu al 
Autorităţii Naţionale de Control şi al Corpului de Control al Guvernului. Această măsură este de natură să contribuie la 



 

 

consolidarea poziţiei acestor instituţii în lupta anticorupţie şi al creşterii credibilităţii şi responsabilităţii personalului acestor 
instituţii faţă de actul de control şi de consecinţele acestuia.  
  Având în vedere importanţa şi implicaţiile noii reglementări, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic propune Plenului Camerei Deputaţilor, aprobarea propunerii legislative.  
  2. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunere legislativă face parte din categoria legilor organice, 
conform prevederilor art.73 alin.(3) lit.e) din Constituţia României. 
  3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 26 membrii ai Comisiei. 
  La dezbaterea propunerii legislative a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, domnul Marin Popescu � secretar de stat la Autoritatea Naţională de Control. 
  4. Propunerea legislativă, potrivit art.73 alin.(3) lit.e) din Constituţie şi art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
este de competenţa decizională a Senatului. 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
  In urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de Comisie 
 

Motivare Camera decizională 

 
1.  

   
LEGE 

pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.64/2003 pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
înfiinţarea, organizarea, reorganizarea 
sau funcţionarea unor structuri din 
cadrul aparatului de lucru al 
Guvernului, a ministerelor, a altor 
organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale şi a unor instituţii 
publice 
 

   
LEGE 

pentru modificarea art.16 alin.(12) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri 
privind înfiinţarea, organizarea, 
reorganizarea sau funcţionarea unor 
structuri din cadrul aparatului de lucru al 
Guvernului, a ministerelor, a altor organe 
de specialitate ale administraţiei publice 
centrale şi a unor instituţii publice 

 
Tehnică legislativă. 

 



 

 

 

 
2. 

 
 Articol unic: alin.(12) al art.16 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2003 pentru stabilirea unor 
măsuri privind înfiinţarea, organizarea, 
reorganizarea sau funcţionarea unor 
structuri din cadrul aparatului de lucru 
al Guvernului, a ministerelor, a altor 
organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale şi a unor instituţii 
publice, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.464 din 29 
iunie 2003, se modifică după cum 
urmează:  
 �(12) Personalului din aparatul 
propriu al Autorităţii Naţionale de 
Control şi celui din Corpul de Control 
al Guvernului i se aplică prevederile 
Legii nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare.� 

 
 Articol unic: Alineatul (12) al 
articolului 16 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea 
unor măsuri privind înfiinţarea, 
organizarea, reorganizarea sau 
funcţionarea unor structuri din cadrul 
aparatului de lucru al Guvernului, a 
ministerelor, a altor organe de 
specialitate ale administraţiei publice 
centrale şi a unor instituţii publice, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.464 din 29 iunie 
2003, cu modificările ulterioare, se 
modifică după cum urmează:  
 �(12) Personalului din aparatul 
propriu al Autorităţii Naţionale de 
Control şi celui din Corpul de Control al 
Guvernului i se aplică prevederile Legii 
nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare.� 
 

 
Tehnică legislativă. 

 

 
  Propunerea legislativă a fost aprobată cu 8 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 
 
 
   PREŞEDINTE,          SECRETAR, 
 
   IOAN OLTEAN         KOVACS CSABA TIBERIU 



 

 

 
Expert parlamentar, 
Androne Stelian 
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