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ECOLOGIC

Către

BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTATILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.292/2000 pentru stabilirea unor
măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului,
trimis comisiei noastre pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.45 din 6
februarie 2001.
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 16 ianuarie 2001.

La şedinţa comisiei a participat din partea Secretariatului General al
Guvernului domnul Secretar de Stat � Ion Moraru.

Comisia a avut în vedere la întocmirea raportului şi avizul favorabil al
Comisie juridice de disciplină şi imunităţi cu nr. 45 din 7 februarie 2001 precum şi al
Consililui Legislativ cu nr.1559 din 29 decembrie 2000.

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

 PRESEDINTE,

   SECRETAR,
IOAN OLTEAN

           KOVACS CSABA TIBERIU
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  Parlamentul României
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RAPORT

asupra  proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri
privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului.

În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvenului nr. 292/2000 pentru
stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, comisia  a hotărât în şedinţa
din 21 februarie 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 Amendamente propuse
Text adoptat de comisie

Motivarea

0. 1 2 3

1.

Articolul iniţial al ordonanţei de urgenţă:

3. (3) Ministrul asigură directa
coordonare a activităţii Oficiului pentru

3. La art. 3 alineatul (3) va avea
următorul cuprins:

�(3) Ministrul asigură directa coordonare Punerea în acord cu
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Recuperarea Creanţelor Bancare şi a Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţii.�

a activităţii Oficiului pentru Recuperarea
Creanţelor Bancare , a Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor şi a
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului
şi Adopţie.�

prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.
2/2001 şi ale Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului
nr. 12/2001.

2. Art.3. (4) În termen de 15 zile de la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă Secretariatul General al Guvernului va
supune Guvernului, spre adoptare, actele
normative privind reorganizarea Agenţiei de
Valorificare a Activelor Bancare ca Oficiu
pentru Recuperarea Creanţelor Bancare şi a
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor
Copilului ca Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Copilului şi Adopţii.�

4. La articolul 3 alineatul (4) va avea
următorul cuprins:

�(4) În termen de 15 zile de la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă Secretariatul General al Guvernului va
supune spre adoptare Guvernului actele
normative privind reorganizarea Agenţiei de
Valorificare a Activelor Bancare ca Oficiu
pentru Recuperarea Creanţelor Bancare, a
Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor ca
Autoritate Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor şi a Agenţiei Naţionale pentru
Protecţia Drepturilor Copilului ca Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Copilului şi
Adopţie.�

Punerea în acord cu
prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.
2/2001 şi ale Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului
nr. 12/2001.

3. Art.4. (3) Numărul maxim de posturi
pentru Secretariatul General al Guvernului ,
Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare
şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Copilului şi Adopţii se stabilesc prin decizie a
primului � ministru.�

5. La articolul 4 alineatul (3) va avea
următorul cuprins:

� (3) Numărul maxim de posturi pentru
Secretariatul General al Guvernului , Oficiul
pentru Recuperarea Creanţelor Bancare şi
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului
şi Adopţie se stabileşte prin decizie a primului �
ministru.�

Punerea în acord cu
prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului
nr.12/2001.
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4. Art.6.  (3) În cuprinsul Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.192/1999 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia
Drepturilor Copilului şi reorganizarea
activităţilor de protecţie a copilului, precum şi
în cuprinsul altor acte normative în vigoare
sintagma � Agenţia Naţională pentru Protecţia
Drepturilor Copilului� se înlocuieşte cu
sintagma �Autoritatea  Naţională pentru
Protecţia Copilului şi Adopţii.�

6. La articolul 6 alineatul (3) va avea
următorul cuprins:

�(3) În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.192/1999 privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor
Copilului şi reorganizarea activităţilor de
protecţie a copilului, precum şi în cuprinsul
altor acte normative în vigoare sintagma �
Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Drepturilor Copilului� se înlocuieşte cu
sintagma �Autoritatea  Naţională pentru
Protecţia Copilului şi Adopţie.�

Punerea în acord cu
prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.12
/2001.

 PREŞEDINTE,
        SECRETAR,

           
IOAN OLTEAN

KOVACS CSABA TIBERIU

Expert parlamentar:
Arh.Victor Cristea
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