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    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri 
privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri în cadrul 
aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, trimis Comisiei noastre pentru 
dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.745 din 3 februarie 2004.  
 
 
 
 
 
 

 PRESEDINTE, 
 
 

IOAN OLTEAN        
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RAPORT   
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, 
organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri în cadrul 
aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de 

specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice 
 
 

  Cu adresa nr.745 din 3 februarie 2004, Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii 
şi avizării în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, 
reorganizarea sau funcţionarea unor structuri în cadrul aparatului de lucru al 
Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice 
centrale şi a unor instituţii publice. 
  La întocmirea Raportului s-au avut în vedere:  

- avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr.29 din 3.02.2004; 
- avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.745 din 4.02.2004; 
- avizul Consiliului Legislativ nr.960 din 28.06.2003.  

  Proiectul de lege a fost dezbătut şi avizat în fond, în procedură de urgenţă, 
în şedinţa din 11 februarie 2004.  
  Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2003 prin care sunt stabilite unele măsuri, 
privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul 
aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, consecinţă a adoptării de către 
Parlament a Hotărârii nr.16/2003 privind modificarea structurii şi componenţei 
Guvernului.  
  Astfel, se stabilesc instituţii publice coordonate direct de către Primul-
ministru, cele care funcţionează în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, comasarea 
sau reorganizarea unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, sursele de finanţare 
a activităţii, precum şi înfiinţarea unor ministere sau autorităţi noi.  



 
  Situaţia personalului ministerelor, organelor de specialitate şi al celorlalte 
instituţii publice şi structuri care se desfiinţează sau se reorganizează urmează să se 
clarifice prin actele normative de organizare şi funcţionare a instituţiilor publice sau 
structurilor nou înfiinţate ce vor fi aprobate prin hotărâri de Guvern.  
  Totodată, denumirile din cuprinsul actelor normative în vigoare se 
înlocuiesc potrivit prevederilor din ordonanţă şi se aduc unele modificări şi completări 
acestora, în scopul corelării în plan legislativ a dispoziţiilor normative şi a eliminării 
paralelismelor sau contraindicaţiilor.  
  Având în vedere cele arătate şi importanţa acestui proiect de lege, Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, propune 
Plenului Camerei Deputaţilor, aprobarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat 
în şedinţa din 17 decembrie 2003.  
  2. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) lit.e) din 
Constituţia României. 
  3. La dezbaterea proiectului de lege a participat  ca invitat, în conformitate 
cu prevederile art.51 din Regulamentul Camerei Deputaţilor domnul Ion Moraru, 
secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului. 
  3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 25 
membri ai Comisiei. 
  Raportul Comisiei a fost adoptat cu 11 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă. 
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1. 

 
 Art.16 – (12) Personalului 
din aparatul propriu al Autorităţii 
Naţionale de Control şi celui din 
Corpul de Control al Guvernului nu 
i se aplică prevederile Legii 
nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.  

 
 Alineatul (12) al 
articolului 16 va avea următorul 
cuprins: 
(12) Personalului din aparatul 
propriu al Autorităţii Naţionale de 
Control şi celui din Corpul de 
Control al Guvernului i se aplică 
prevederile Legii nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Autor: Ioan Oltean – Grupul 
parlamentar PD. 
 

 
Pentru susţinere: 
Consolidarea poziţiei 
acestei instituţii în lupta 
anticorupţie şi a 
creşterii credibilităţii şi 
responsabilităţii 
personalului de control. 
Pentru respingere: se 
asigură independenţa 
personalului investit cu 
atribuţii de control.  

 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
                     

IOAN OLTEAN    KOVACS CSABA TIBERIU 
 

  
Expert parlamentar: 
Stelian Androne 
 


