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  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,              10 octombrie 2007 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                             Nr.26/1880/1917 
   ECOLOGIC 
 
 
 
    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar asupra proiectului de 
Lege pentru  respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2007 privind 
unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în administraţia publică centrală, 
trimis Comisiei noastre pentru dezbatere în fond, cu adresa nr.PL.x- 596 din 18 
septembrie 2007, retrimis Comisiei în vederea reexaminării. 
 
   
   
 
 
  PRESEDINTE,     SECRETAR, 
 
 
         RELU FENECHIU           SERES DENES 
  
 
 
 
 
 
 
 

Administrator
Original



 

  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,                     10 octombrie 2007 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                                    Nr.26/1880/1846  
   ECOLOGIC  
 
      

Raport suplimentar  
asupra proiectului de Lege pentru  respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2007 privind unele 

măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în administraţia publică centrală 
 

  1. Cu adresa nr.PL.x- 596 din 18 septembrie 2007, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii în fond, cu proiectul de Lege pentru  respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2007 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în administraţia 
publică centrală, fiind întocmit Raportul nr.26/1880 din 18 septembrie 2007. 
  Plenul Camerei Deputaţilor a dispus, în şedinţa din 2 octombrie 2007, ca proiectul de Lege şi Raportul 
aferent să fie retrimise Comisiei în vederea reexaminării. 
  Proiectul de Legea şi Raportul aferent au fost dezbătute şi analizate în fond, în şedinţa din 9 octombrie 
2007. 
  La întocmirea Raportului s-au avut în vedere:  

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.651 din 25.05.2007; 
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţii nr.PL.x-596 din 25.09.2007. 
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  Prezentul proiect de Lege are ca obiect respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2007 
privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în administraţia publică centrală. 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, propune Plenului 
Camerei Deputaţilor, aprobarea proiectului de Lege, cu amendamentele admise în anexă. 
  2. Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
  3. Senatul a respins acest proiect de Lege în şedinţa din 11 septembrie 2007.  
  4. La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 25 de deputaţi, din totalul de 29 membrii ai 
Comisiei.   
  Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  5. La dezbaterea proiectului de lege a participat, ca invitat în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Marin Pătuleanu – secretar  de stat la Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative.  
  6. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
proiectul de lege este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
  Comisia, în urma reexaminării propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea cu amendamentele 
admise în anexă,  a proiectului de lege.   
 
   
    PREŞEDINTE,              SECRETAR, 
 
                 RELU FENECHIU            SERES DENES          
 
 
 
 
 
Consilier: Sofia Chelaru 
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Anexă 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

 În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:  
 

Nr. 
crt. 

 
Text  

ordonanţă de urgenţă 
 

 
Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului)
  

 
Motivare 

 

1.   LEGE  
pentru respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.48/2007 
privind unele măsuri 
pentru îmbunătăţirea 

activităţii în administraţia 
publică centrală 

 

LEGE 
pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.48/2007 

privind unele măsuri pentru 
îmbunătăţirea activităţii în 

administraţia publică 
centrală 

În urma dezbaterii, 
membrii Comisiei au 
hotărât aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă. 

2.  ARTICOL UNIC.- Se 
respinge Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.48 din 23 mai 2007 
privind unele măsuri 
pentru îmbunătăţirea 
activităţii în administraţia 
publică centrală, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.412 
din 20 iunie 2007. 

ARTICOL UNIC.- Se 
aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.48 
din 23 mai 2007 privind 
unele măsuri pentru 
îmbunătăţirea activităţii în 
administraţia publică 
centrală, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.412 
din 20 iunie 2007. 

În urma dezbaterii, 
membrii Comisiei au 
hotărât aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă. 
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3. ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ 

privind unele măsuri 
pentru îmbunătăţirea 

activităţii în administraţia 
publică centrală 

 

____________________ Nemodificat.  

4.  Articol unic.- (1) Prin 
derogare de la prevederile 
art.34 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, 
republicată, funcţionarii 
publici de conducere pot fi 
numiţi în funcţii de 
demnitate publică centrală 
în care îşi desfăşoară 
activitatea, precum şi din 
cadrul autorităţilor sau 
instituţiilor publice aflate în 
raporturi ierarhice cu 
aceasta. 
 (2) Funcţionarii publici 
de conducere din cadrul 
autorităţilor şi instituţiilor 
publice din administraţia 
publică centrală pot fi 
desemnaţi să reprezinte 
autoritatea sau instituţia 

____________________ Nemodificat.  
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publică în cadrul căreia îşi 
desfăşoară activitatea, pe 
funcţii de demnitate publică 
sau funcţii asimilate 
acestora din cadrul unor 
organisme reprezentative 
constituite în temeiul actelor 
normative în vigoare. 
 (3) Prin derogare de la 
prevederile art.34 şi ale 
art.94 alin.(1) lit.a) din 
Legea nr.188/1999, 
republicată, raporturile de 
serviciu ale funcţionarilor 
publici de conducere numiţi 
sau desemnaţi în funcţiile de 
demnitate publică în 
condiţiile prevăzute la 
alin.(1) şi alin.(2) se 
suspendă de drept pe 
perioada mandatului. 
 

 
 
Consilier : Sofia Chelaru 


