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  Către, 
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Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2009 privind stabilirea unor competenţe 

pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului, trimis 

Comisiei noastre, spre dezbatere în fond, cu adresa nr. PL.x. 205 din 23 martie 

2009.  

 

 

PREŞEDINTE, 

  

SULFINA BARBU 
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RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.24/2009 privind stabilirea unor competenţe pentru 
ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, 

cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.24/2009 privind stabilirea unor competenţe pentru ordonatorul principal de 

credite al aparatului de lucru al Guvernului, trimis Comisiei noastre cu adresa nr. 

PL.x. 205, din 23 martie 2009.  

 Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 

alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 

este prima Cameră sesizată. 

 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu unele observaţii şi 

propuneri, conform avizului nr.206 din 19 martie 2009. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.24/2009 privind stabilirea unor competenţe pentru 
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ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului, care prevede 

ca, structura organizatorică, numărul maxim de posturi, statul de funcţii şi statul de 

personal ale fiecărei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, să fie 

aprobat prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea 

conducătorilor acestor structuri, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit 

pentru aparatul de lucru al Guvernului. 

In conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 31 martie 2009. 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea 

Secretariatului General al Guvernului, domnul Vladimir Mănăstireanu – secretar de 

stat. 

In urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de membrii 

Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, 

s-a hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi 2 abţineri), să se 

supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2009 privind 

stabilirea unor competenţe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de 

lucru al Guvernului, în forma prezentată de Guvern. 

Din numărul total de 31 membri ai Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au fost prezenţi 27 deputaţi. 

Prin obiectul său de reglementare, proiectul face parte din categoria legilor 

organice.  

 

PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 

      SULFINA BARBU                                 MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
Intocmit:     
Consultant, Nicoleta Toma 
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