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COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,                    Nr. 95/XVIII/6
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      6 martie 2001

ECOLOGIC

Către

BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTATILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea,
organizarea /reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate
ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice, trimis comisiei noastre pentru dezbatere şi
avizare în fond, cu adresa nr.111din 26 februarie 2001.
 

Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 15 februarie 2001.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere şi avizele primite de la :
- Comisia juridică de disciplină şi imunităţi cu  nr. 111 din 28 februarie 2001;
- Consiliului Legislativ cu nr.25din 9 ianuarie 2001.

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său proiectul de lege face parte din
categoria legilor organice.

PRESEDINTE,

           IOAN OLTEAN     SECRETAR,

               KOVACS CSABA TIBERIU
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RAPORT
asupra  proiectului de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor

măsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice.

În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvenului nr.2/2001 pentru
stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice, comisia  a hotărât în şedinţa din 6 martie 2001, ca proiectul de
lege sus-amintit să fie supus Plenului Camerei Deputaţilor în vederea dezbaterii şi adoptării cu următoarele amendamente:

Nr
crt

Articolul iniţial
al legii şi al ordonanţei de urgenţă

Amendamente propuse
Text adoptat de comisie

Motivarea

0. 1 2 3
1

Titlul Ordonanţei de urgenţă:
�Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea

1. Titlul Ordonanţei de urgenţă va  avea
următorul cuprins:

�Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea Îmbunătăţire redacţională.
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unor măsuri privind înfiinţarea,
organizarea/reorganizarea sau funcţionarea,
după caz, a unor ministere, organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale
şi instituţii publice�

unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea,
reorganizarea şi funcţionarea unor ministere,
organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale şi instituţii publice�

2.
Text adoptat de Senat:
1. La articolul 6, alineatul (2) va avea

următorul cuprins:
� (2) În subordinea Ministerului Apelor şi
Protecţiei Mediului funcţionează Comisia
Naţională pentru Controlul Activităţii
Nucleare ca organ de specialitate al
administraţiei publice centrale în domeniul
nuclear, cu personalitate juridică, condusă de
un preşedinte, cu rang de secretar de stat,
numit de primul-ministru�.

2. La articolul 6, alineatul (2) va avea
următorul cuprins:

� (2) În subordinea Ministerului Apelor şi
Protecţiei Mediului funcţionează Comisia
Naţională pentru Controlul Activităţii Nucleare
ca organ de specialitate al administraţiei publice
centrale în domeniul nuclear, cu personalitate
juridică, condusă de un preşedinte, cu rang de
secretar de stat, numit de primul-ministru�.

- Text  nemodificat .

3. Text adoptat de Senat:
2. La articolul 12, alineatul (3) va avea

următorul cuprins:
� (3) Se înfiinţează Centrul Naţional al

Cinematografiei ca instituţie publică cu
personalitate juridică în subordinea
Ministerului Culturii şi Cultalor, prin
reorganizarea Oficiului Naţional al
Cinematografiei, care se desfiinţează. Centrul
Naţional al Cinematografiei este condus de
un preşedinte şi un vicepreşedinte, numiţi
prin ordin al ministrului culturii.�

3. La articolul 12, alineatul (3) va avea
următorul cuprins:

� (3) Se înfiinţează Centrul Naţional al
Cinematografiei ca instituţie publică cu
personalitate juridică în subordinea Ministerului
Culturii şi Cultalor, prin reorganizarea Oficiului
Naţional al Cinematografiei, care se
desfiinţează. Centrul Naţional al
Cinematografiei este condus de un preşedinte şi
un vicepreşedinte, numiţi prin ordin al
ministrului culturii.�

- Text nemodificat.
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În cadrul dezbaterilor din comisie următoarele amendamente nu au fost acceptate:

Nr
crt

Articolul iniţial
al ordonanţei de urgenţă Amendamente propuse Motivarea

1. Art.3. (1) Se înfiinţează Ministerul
Dezvoltării şi Prognozei ca organ de
specialitate al administraţiei publice centrale,
cu personalitate juridică prin reorganizarea
Consiliului de Coodonare Economico-
Financiară din structura aparatului de lucru al
Guvernului, a Direcţiei Generale de Prognoză
din subordinea Ministerului Finanţelor şi a
Agenţiei Naţionale de Dezvoltare
Regională, care se desfiinţează.

Domnul deputat Viorel Coifan- Grupul
parlamentar al P.N.L. propune:

Art.3. (1) Se înfiinţează Ministerul
Dezvoltării şi Prognozei ca organ de specialitate
al administraţiei publice centrale, cu
personalitate juridică prin reorganizarea
Consiliului de Coodonare Economico-
Financiară din structura aparatului de lucru al
Guvernului, şi a Direcţiei Generale de Prognoză
din subordinea Ministerului Finanţelor.

Agenţia Naţională
de Dezvoltare Regională
se afla sub coordonarea
directă a primului ministru
în calitatea acestuia de
preşedinte al Consiliului
Naţional pentru
Dezvoltare Regională, ori
prin prevederile acestei
ordonanţe de urgenţă
această structură devine un
departament în cadrul unui
minister.

Ca urmare, se
consideră necesară
menţinerea Agenţiei
Naţionale de Dezvoltare
Regională în condiţiile
stabilite prin  actele
normative de înfiinţare a
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acesteia.

Comisia nu şi-a
însuşit amendamentul
având în vedere faptul că
prevederile ordonanţei de
urgenţă respectă
Programul de Guvernare.

2. Art.4. (2) În subordinea Ministerului
Finanţelor Publice funcţionează Oficiul
Concurenţei ca organ de specialitate al
administraţiei publice centrale în domeniul
concurenţei, cu personalitate juridică, condus
de şeful Oficiului a cărui funcţie este
asimilată celei de secretar de stat, ajutat de un
adjunct a cărei funcţie este asimilată celei de
subsecretar de stat.

Domnul deputat Victor Paul Dobre �
Grupul parlamentar al P.N.L.propune eliminarea
alineatului (2).

Se consideră
necesară menţinerea în
structura actuală a
Oficiului Concurenţei .

Comisia nu şi-a
însuşit amendamentul din
aceleaşi considerente ca
cele menţionate la art.3 (1)

3. Art. 5 (2) lit. b) Oficiul de Stat pentru
Invenţii şi Mărci care funcţionează ca organ
de specialitate al administraţiei publice
centrale, cu personalitate juridică, în
subordinea Guvernului, condus de un director
general, numit prin decizie a primului
ministru.

Domnul deputat Victor Paul Dobre �
Grupul parlamentar al P.N.L.propune eliminarea
lit.b) a alineatului (2) al art.5.

Se consideră
necesară menţinerea în
structura actuală a
Oficiului de Stat pentru
Invenţii şi Mărci .

Comisia nu şi-a
însuşit amendamentul din
aceleaşi considerente ca
cele menţionate la art.3 (1)
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4. Art.21 (1) lit.a) � Consiliul de
Coordonare Economico-Financiară�,
�Direcţia Generală de Prognoză� şi � Agenţia
Naţională de Dezvoltare Regională cu
�Ministerul Dezvoltării şi Prognozei�;

Domnul deputat Viorel Coifan � Grupul
parlamentar al P.N.L propune următorul text:
 � Consiliul de Coordonare Economico-
Financiară� şi �Direcţia Generală de Prognoză�
cu � Ministerul Dezvoltării şi Pognozei�.

Propune eliminarea
din aceleeaşi considerente
menţionate la art.3
alin.(1).

Comisia nu a
acceptat amendamentul
considerând corespunzător
textul ordonanţei de
urgenţă şi în concordanţă
cu Programul de
Guvernare.

 PREŞEDINTE,
  SECRETAR,

IOAN OLTEAN
KOVACS CSABA TIBERIU
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Redactat- expert parlamentar:
Arh. Victor Cristea
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