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RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de

urgenţă nr.192/1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru
Protecţia Drepturilor Copilului şi reorganizarea activităţilor

de protecţie a copilului.

În temeiul prevederilor art.89 şi 107 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de
urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.192/1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Protecţia Drepturilor
Copilului şi reorganizarea activităţilor de protecţie a copilului, trimis cu
adresa nr.499/1999, respectiv 499/2000.

Consiliul Legislativ  a avizat favorabil proiectul de
ordonanţă de urgenţă, cu Avizul nr.1237/25.11.1999, cu observaţii şi
propuneri.

Proiectul de Lege are ca obiect aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.192/1999, prin care se prevede înfiinţarea
Agenţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului ca organ de specialitate al
administraţiei publice centrale, prin reorganizarea Departamentului
pentru Protecţia Copilului.

Punctul de vedere actualizat al Guvernului este �de
respingere prin lege, întrucât O.U.G. nr. 192/1999 a fost abrogată prin
art.25 alin.1 din O.U.G. nr.12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie�.
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Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  au
examinat proiectul de lege în şedinţa comună din 28 februarie 2001 şi în
şedinţa comună din 9.05.2001.

Ca urmare a punctelor de vedere exprimate de către membri
comisiilor s-a apreciat că Ordonanţa de urgenţă nr. 12 din 26 ianuarie
2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului
şi Adopţie este mai cuprinzătoare în privinţa protecţiei copilului şi că,
dacă este cazul, se vor putea depune amendamente cu ocazia dezbaterii
legii de aprobare a acesteia.

Faţă de cele expuse mai sus, membrii comisiilor au hotărât,
cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor
respingerea proiectului de lege.

Având în vedere obiectul şi conţinutul juridic al proiectului
de lege acesta face parte din categoria legilor ordinare.

                       PREŞEDINTE,                          PREŞEDINTE,

                      dr. Ionel Olteanu                           Nicolae Păun

red. consilieri
Sorin Rânjea
Aurel Zamfirescu


