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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 07.03.2001
Nr.72/XVIII/3

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

DOMNULUI PREŞEDINTE
VALER DORNEANU

Vă inaintăm, alăturat, Raportul la proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2000 pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a
Zonelor Miniere.

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere următoarele
avize:

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci;
- Consiliul Legislativ.

                      PREŞEDINTE,                   SECRETAR,                                

                        István Antal                                         Aurelia Vasile
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                                                                                             Bucureşti, 07.03.2001
Nr.72/XVIII/3

RAPORT

la proiectul de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.68/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru

Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de
Reconstrucţie a Zonelor Miniere

Cu adresa nr.96 din 26 februarie 2001, în conformitate cu

prevederile art. 89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul

Permanent al Camerei Deputaţilor a sesizat Comisia pentru industrii şi servicii

cu dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru  aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2000 pentru modificarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale

pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor

Miniere.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,

membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege sus-

menţionat, în şedinţa din data de 06.03.2001, având în vedere şi avizele

favorabile primite de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia

pentru buget, finanţe şi bănci, Consiliul Legislativ şi punctul de vedere

favorabil al Guvernului, şi au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor

adoptarea proiectului de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
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Guvernului nr.68/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi

Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere, cu

amendamente admise cuprinse în Anexă.

Amendamentele propuse au ca scop prevederea faptului că

directorul Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor

de Reconstrucţie a Zonelor Miniere este funcţionar public şi ca atare este numit

prin concurs, conform legii şi beneficiază de drepturile şi obligaţiile prevăzute

de Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarului public şi reactualizarea

denumirii ministerelor.

Prin obiectul său de reglementare şi conţinutul său, proiectul de

lege face parte din categoria legilor ordinare.

    PREŞEDINTE,                    SECRETAR,                                

      István Antal                                      Aurelia Vasile

Expert
Dr.Maria Cristina Bălănescu
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Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru industrii si servicii

Anexă

A M E N D A M E N T E   A D M I S E

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2000
privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru

Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere

Nr.
crt.

Textul iniţiatorului Amendamente propuse de comisie
(Autorul)

Motivaţie

0 1 2 3
1 Titlul legii

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului

 Nr. 68/2000
privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.64/1997 privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi

Implementarea Programelor de
Reconstrucţie a Zonelor Miniere

Nemodificat.
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0 1 2 3
2. Articol unic - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă

a Guvernului nr.68 din 2 iunie 2000 pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.64/1997 privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi
Implementarea Programelor de Reconstrucţie a
Zonelor Miniere, şi publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.251 din 6
iunie 2000, cu următoarea modificare:
-In tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă,
sintagma Ministerul Industriei şi Comerţului
se înlocuieşte cu Ministerul Industriei şi
Resurselor.

Articol unic - Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.68 din 2 iunie 2000
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.64/1997 privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi
Implementarea Programelor de Reconstrucţie
a Zonelor Miniere, şi publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.251 din 6
iunie 2000, cu următoarele modificări şi
completări:

Ordonanţa a suferit
modificări şi completări.

3. Titlul ordonanţei
Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă nr.64/1997 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de
Reconstrucţie a Zonelor Miniere

Nemodificat.
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0 1 2 3
4. În temeiul prevederilor art. 114 alin.(4) din

Constituţia României, Guvernul României
adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:

Nemodificat.

5. Art.I Ordonanţa de urgenţă nr.64/1997 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de
Reconstrucţie a Zonelor Miniere, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I nr.291
din 27.10.1997, aprobată cu modificări prin
Legea nr.43/1998, se modifică după cum
urmează:

Art.I Ordonanţa de urgenţă nr.64/1997
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Dezvoltarea şi Implementarea Programelor
de Reconstrucţie a Zonelor Miniere,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I nr.291 din 27.10.1997, aprobată cu
modificări prin Legea nr.43/1998, se
modifică şi se completează după cum
urmează:

Idem pct. 2.

6. 1. Art.1 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art.1 (1) Se înfiinţează Agenţia Naţională
pentru Dezvoltare şi Implementarea
Programelor de Reconstrucţie a Zonelor
Miniere, denumită în continuare agenţie,
instituţie publică cu personalitate juridică, în
subordinea Ministerului Industriei şi
Comerţului.
(2) Agenţia se organizează şi funcţionează pe
baza Regulamentului de organizare şi
funcţionare aprobat prin ordin al ministrului
industriei şi comerţului.

1. Art.1 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art.1 (1) Se înfiinţează Agenţia Naţională
pentru Dezvoltare şi Implementarea
Programelor de Reconstrucţie a Zonelor
Miniere, denumită în continuare agenţie,
instituţie publică cu personalitate juridică, în
subordinea Ministerului Industriei şi
Resurselor.
(2) Agenţia se organizează şi funcţionează pe
baza Regulamentului de organizare şi
funcţionare aprobat prin ordin al ministrului
industriei şi resurselor.

Pentru reactualizarea
denumirii ministerului.
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0 1 2 3
(3) Structura organizatorică, numărul de
posturi şi statul de funcţii pentru personalul
agenţiei se aprobă prin ordin al ministrului
industriei şi comerţului.
(4) Numărul de personal se va stabili anual în
funcţie de resursele financiare prevăzute în
legea bugetului de stat.

(3) Structura organizatorică, numărul de
posturi şi statul de funcţii pentru personalul
agenţiei se aprobă prin ordin al ministrului
industriei şi resurselor .
(4) Numărul de personal se va stabili anual în
funcţie de resursele financiare prevăzute în
legea bugetului de stat.

7. 2. Art.4 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art.4 - Conducerea agenţiei este asigurată de
un director general, ordonator secundar de
credite, numit prin ordin al ministrului
industriei şi comerţului, salarizat conform
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a
salariilor de bază pentru personalul contractual
din sectorul bugetar.

2. Art.4 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art.4 - Conducerea agenţiei este asigurată de
un director general, funcţionar public,
ordonator secundar de credite, numit prin
ordin al ministrului industriei şi resurselor.
Dep. Robert Raduly UDMR

Pentru specificarea acestei
calităţi precum şi a
faptului că potrivit Legii
funcţionarului public,
directorul va fi numit pe
bază de concurs.

8. 3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art.5 - Finanţarea agenţiei se asigură de la
bugetul de stat, de la bugetele locale, prin
credite externe garantate de stat sau alte surse
externe nerambursabile.

Nemodificat.
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9. 4. Alineatul (1) al articolului 6 se modifică şi

va avea următorul cuprins:
Art.6 (1) - Sediul central al agenţiei este situat
în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei
nr.152, sector 1.

Nemodificat.

10. 5. Articolul 7 se abrogă. Nemodificat.
11. Art.II - Ministerul Finanţelor va introduce

modificările corespunzătoare în bugetul
Ministerului Industriei şi Comerţului.

Art.II - Ministerul Finanţelor Publice va
introduce modificările corespunzătoare în
bugetul Ministerului Industriei şi Resurselor.

Pentru reactualizarea
denumirii ministerelor.

12. Art.III. 1. Prevederile Hotărârii Guvernului
nr.864/1999 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Industriei şi
Comerţului publicată în Monitorul Oficial al
României Partea I, nr.532 din 1 noiembrie
1999 şi ale Hotărârii Guvernului nr.69/1998
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale pentru Dezvoltarea şi
Implementarea Programelor de Reconstrucţie a
Zonelor Miniere, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I nr.68 din 12
februarie 1998, se modifică corespunzător.

Art.III. 1. Prevederile Hotărârii Guvernului
nr.864/1999 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Industriei şi
Resurselor publicată în Monitorul Oficial al
României Partea I, nr.532 din 1 noiembrie
1999 şi ale Hotărârii Guvernului nr.69/1998
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale pentru Dezvoltarea şi
Implementarea Programelor de Reconstrucţie
a Zonelor Miniere, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I nr.68 din 12
februarie 1998, se modifică corespunzător.

Pentru reactualizarea
denumirii ministerului.

                                                                  
                                                    PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR,
                                                      István Antal                                                       Aurelia Vasile
Expert,
Dr .Maria Cristina Bălănescu


