
 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  
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    Către, 

            Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 

  

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra proiectului  de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2016 pentru 

stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative,transmis Comisiei pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului pentru examinare pe fond, în procedură de urgență cu 

adresa nr. Plx.116 din 22 martie  2017. 

 

 

Președinte, 

Cristian BUICAN 

                                                      

 

 

 1

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�


 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
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RAPORT SUPLIMENTAR 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la 

nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri 

fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative  

 În ședința Plenului Camerei Deputaților din ziua de 20 martie 2017, în 

conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, s-a hotărât retrimiterea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2016 pentru stabilirea unor măsuri 

organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor 

măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului în 

vederea examinării și depunerii unui nou raport, înregistrat cu nr.4c-6/155 din 

22 martie 2017. 

Pentru acest proiect de lege s-a întocmit raportul nr.4c-6/68 în data de 

14 martie 2017 prin care s-a propus adoptarea proiectului de lege. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

Lege în şedinţa din 8 februarie 2017 , cu respectarea prevederilor art.76 alin 

(2) din Constituţia României, republicată. 

 Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 alineatele (1) și (3) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 

alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 La întocmirea prezentului raport  Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului a avut în vedere: 

   avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1041/ 27.10.2016) 

   avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități  din data de 

21.02.2017 

  avizul favorabil al Comisiei pentru tehnologia informațiilor și 

comunicațiilor din data de 22.02.2017 

 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal 

pentru derularea Programului GovITHub, care se desfăşoară prin Cancelaria 

Prim-Ministrului şi este finanţată de la bugetul de stat prin bugetul 

Secretariatului General al Guvernului. Cancelaria Prim-Ministrului are atribuţii 

de coordonare a dezvoltării sistemelor informatice ale administraţiei publice 

centrale, conform Hotărârii Guvernului nr.464/2016 privind atribuţiile, 

organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim-Ministrului. Obiectivele 

programului sunt următoarele: implementarea de proiecte din domeniul 

tehnologiei informaţiei în cadrul instituţiilor din administraţia publică centrală, 

la solicitarea acestora şi în domenii considerate de interes, identificarea de noi 

metode analitice pentru seturi de date disponibile, sprijinirea antreprenoriatului 

în domeniul tehnologiei informaţiei. În cadrul Programului GovITHub se instituie 

un număr de 20 de burse de cercetare, deschise prin concurs specialiştilor din 

domeniul tehnologiei informaţiilor, în cuantum de 12.831 lei lunar/bursă, 

pentru o perioadă de 6 luni. Prin proiectul de act normativ se aprobă trecerea 

cu plată, în domeniul public, respectiv privat al statului, a unor bunuri de 

natura activelor fixe şi a obiectelor de inventar, a investiţiilor şi modernizărilor 

finalizate, precum şi a dotărilor achiziţionate din fonduri proprii ale Regiei 

Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, aferente unor 
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imobile transmise în domeniul public al statului şi în administrarea unor 

instituţii publice.Totodată, se suplimentează numărul de posturi pentru aparatul 

de lucru al Guvernului de la 881 la 900, având în vedere necesitatea creării de 

noi structuri în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, care să corespundă rolului şi 

funcţiei acesteia.  

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii 

Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  au examinat 

proiectul de lege în ședința din  25 aprilie 2017.  

Din numărul total de 25 membri ai Comisiei pentru administraţie publică 

şi amenajarea teritoriului au participat la şedinţă  21 deputaţi. 

La dezbaterile care au avut loc în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a participat în  calitate de invitat 

doamna Andreea Lambru, Secretar de stat-Secretariatul General al Guvernului. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului au hotărât cu unanimitate de 

voturi să propună Plenului Camerei Deputaților menținerea raportului inițial 

de adoptare a proiectului de Lege mai  sus menţionat  în forma adoptată de 

Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

                        

 

Preşedinte Secretar 

Cristian BUICAN   Simona BUCURA OPRESCU 

 

 
 

Sef serviciu, Sofia Chelaru 

Consilier parlamentar, Elena Hrincescu 
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