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  Către, 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAȚILOR  

 
              
            Vă înaintăm alăturat RAPORTUL SUPLIMENTAR COMUN 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2016 

pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a activităţii unor 

structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte 

normative, retrimis în vederea unei noi examinări și depunerii unui nou raport, 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru administraţie 

publică și amenajarea teritoriului cu adresa nr.PLx. 93 din 15 iunie 2016. 

 

 
PREŞEDINTE, 

Eugen NICOLICEA 
 

PREȘEDINTE, 
Cristian BUICAN 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 
Bucureşti, 8.03.2017 
Nr. 4c-11/395 

 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI 
AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
  Bucureşti, 8.03.2016 

Nr. 4c-6/292  

PLx. 93/2016            
    

                                                                                                                                 
RAPORT  COMUN SUPLIMENTAR  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2016 pentru stabilirea unor măsuri 
 de reorganizare şi eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale 

 şi pentru modificarea unor acte normative 
 

   În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie 

publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură 

obișnuită cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi 

eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, trimis cu adresa 

nr. PLx. 93 din 22 martie 2016,  înregistrat sub nr.4c-11/395 din 23 martie 2016, respectiv cu nr.4c-6/117 din 23 martie 2016. 

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

republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 15 martie 2016. 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�


Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 66 din 25 ianuarie 2016, a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și propuneri. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare reorganizarea prin fuziune prin absorbţie, de către Institutul Naţional de 

Statistică, a Centrului de Conferinţe şi a Centrului Naţional de Pregătire Statistică.  

De asemenea, se propune modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001, în sensul creării posibilităţii ca ministrul de 

interne să decidă cu privire la numărul adjuncţilor care îl sprijină pe directorul/directorul general în exercitarea actului managerial. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii celor două Comisii 

au examinat proiectul de Lege în şedinţe separate, respectiv Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi în data de 26 aprilie 2016 şi 

membrii Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege în şedinţa din 12 aprilie 2016. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru administraţie publică 

şi amenajarea teritoriului au hotărât, cu unanimitate de voturi adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţiei publice 

centrale şi pentru modificarea unor acte normative, în forma adoptată de Senat. 

 În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în ședința din data de 15 iunie 2016 

Camera Deputaților a hotărât retrimiterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2016 pentru stabilirea 

unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor 

acte normative Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în vederea 

unei noi examinări și depunerii unui nou raport. 

 La dezbaterile care au avut loc a participat în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Mihaela Elena Iagăr -  vicepreședinte și Mădălina Neacșu - șef serviciu din cadrul Institutul Național de 

Statistică. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii comisiilor au 

examinat proiectul de lege în ședințe separate. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege în şedinţa din 1 noiembrie 2016. 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi deputaţii, conform listei de prezenţă. 

Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege în şedinţa din 7 

martie 2017. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 25 membri. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi (4 abțineri), adoptarea proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a activităţii unor 

structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative cu amendamentele admise prezentate în Anexa 

la prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 

  PREŞEDINTE,      PREȘEDINTE,           
                                  Eugen NICOLICEA          Cristian BUICAN                 
 
    SECRETAR,      SECRETAR, 
   Costel Neculai DUNAVA    Simona BUCURA OPRESCU 
 
 
 
 
               Sef serviciu, Sofia Chelaru 
Consilier parlamentar, Silvia Olaru            Consilier parlamentar, Nicoleta Toma  
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ANEXA 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text Ordonanța Guvernului nr.3/2016 Text Senat Amendamente propuse 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.  Titlul Legii 

LEGE 
privind aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr. 3/2016 pentru 

stabilirea unor măsuri de 
reorganizare şi eficientizare a 
activităţii unor structuri ale 

administraţiei publice centrale şi 
pentru modificarea unor acte 

normative 
 

Nemodificat  

2.   Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanța Guvernului nr.3 din 27 
ianuarie 2016 pentru stabilirea unor 
măsuri de reorganizare și eficientizare 
a activității unor structuri ale 
administrației publice centrale și 
pentru modificarea unor acte 
normative, adoptată în temeiul art.1 
pct.II poz.5 din Legea nr.346/2015 
privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanțe, și publicată în 
Monitorul Oficial  al României, 
Partea I, nr.64 din 28 ianuarie 2016. 
 

 Articol unic. - Se aprobă Ordonanța 
Guvernului nr.3 din 27 ianuarie 2016 pentru 
stabilirea unor măsuri de reorganizare și 
eficientizare a activității unor structuri ale 
administrației publice centrale și pentru 
modificarea unor acte normative, adoptată în 
temeiul art.1 pct.II poz.5 din Legea 
nr.346/2015 privind abilitarea Guvernului de 
a emite ordonanțe, și publicată în Monitorul 
Oficial  al României, Partea I, nr.64 din 28 
ianuarie 2016, cu următoarele modificări și 
completări: 

 

 

3.  Titlul Ordonanței  
 
ORDONANŢĂ pentru stabilirea unor 
măsuri de reorganizare şi eficientizare 

a activităţii unor structuri ale 
administraţiei publice centrale şi 

 Nemodificat  
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pentru modificarea unor acte 
normative 

 
4.  Art. I - (1) Centrul de Conferinţe şi 

Centrul Naţional de Pregătire în 
Statistică, instituţii publice cu 
personalitate juridică, finanţate integral 
din venituri proprii, aflate în subordinea 
Institutului Naţional de Statistică, se 
reorganizează prin fuziunea prin 
absorbţie de către Institutul Naţional de 
Statistică, la data intrării în vigoare a 
hotărârii Guvernului prevăzute la art. IV. 
(2) Activitatea Diseminarea 
informaţiilor statistice româneşti, 
activitate finanţată integral din venituri 
proprii, care funcţionează pe lângă 
Institutul Naţional de Statistică, se 
desfiinţează la data intrării în vigoare a 
hotărârii Guvernului prevăzute la art. IV. 
(3) Posturile şi personalul Centrului de 
Conferinţe şi, respectiv, posturile şi 
personalul Centrului Naţional de 
Pregătire în Statistică sunt preluate de 
Institutul Naţional de Statistică. 
Personalul preluat este încadrat în limita 
numărului maxim de posturi aprobat 
prin hotărârea Guvernului prevăzută la 
art. IV, cu respectarea termenelor şi 
procedurilor legale aplicabile fiecărei 
categorii de personal, iar salarizarea 
acestuia se face la nivelul de salarizare 
în plată pentru funcţiile similare din 
cadrul Institutului Naţional de Statistică. 
(4) Activele şi pasivele Centrului de 
Conferinţe şi, respectiv, activele şi 
pasivele Centrului Naţional de Pregătire 

 Nemodificat  
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în Statistică, precum şi posturile şi 
personalul prevăzute la alin. (3) sunt 
preluate de către Institutul Naţional de 
Statistică pe baza situaţiilor financiare 
întocmite potrivit prevederilor art. 28 
alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 
82/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi a unui 
protocol de predare-preluare încheiat în 
termen de 60 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe. Institutul 
Naţional de Statistică se substituie în 
toate drepturile şi obligaţiile care decurg 
atât din acte normative - inclusiv în 
dreptul de administrare a Centrului de 
Conferinţe şi, respectiv, a Centrului 
Naţional de Pregătire în Statistică, 
asupra imobilelor aflate în domeniul 
public al statului şi în administrarea 
acestora - cât şi din contracte, convenţii, 
înţelegeri, protocoale, memorandumuri 
şi acorduri în care Centrul de Conferinţe 
şi, respectiv, Centrul Naţional de 
Pregătire în Statistică sunt părţi. 
(5) Excedentul din anii anteriori se va 
vira la bugetul de stat la capitolul 41.01 
"Alte operaţiuni financiare" subcapitolul 
41.01.08 "Disponibil din excedentele 
anilor precedenţi ale instituţiilor 
reorganizate" şi diferenţa dintre 
veniturile şi cheltuielile bugetare ale 
anului curent, ale Centrului Naţional de 
Pregătire în Statistică şi, respectiv, cele 
rezultate din activitatea Diseminarea 
informaţiilor statistice româneşti se va 
vira în contul de venituri al bugetului de 
stat cod 36.01.05 "Vărsăminte din 
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veniturile şi/sau disponibilităţile 
instituţiilor publice". 
(6) Datoriile Centrului de Conferinţe se 
plătesc din bugetul Institutului Naţional 
de Statistică pe anul 2016. 

5.  Art. II - Legea organizării şi 
funcţionării statisticii oficiale în 
România nr. 226/2009, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 397 din 11 iunie 2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

 Nemodificat  

6.   1. La articolul 14, alineatul (3) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 "(3) În subordinea Institutului 
Naţional de Statistică funcţionează, ca 
instituţii publice cu personalitate 
juridică, direcţiile regionale de statistică 
şi direcţiile judeţene de statistică, 
corespunzător structurii teritoriale a 
României, finanţate integral de la 
bugetul de stat, prin bugetul Institutului 
Naţional de Statistică." 
 

 Nemodificat  

7.   2. La articolul 15 alineatul (1), 
litera o) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 "o) utilizează eficient sala de 
conferinţe şi spaţiile adiacente acesteia, 
existente în cadrul sediului administrativ 
al Institutului Naţional de Statistică;" 

 Nemodificat  
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8.   3. La articolul 15 alineatul (1), 
după litera r) se introduc trei noi 
litere, literele s)-t), cu următorul 
cuprins: 
 "s) organizează cursuri de scurtă 
durată, seminare, conferinţe interne şi 
internaţionale, participă la activităţi de 
cercetare ştiinţifică şi acordă asistenţă 
tehnică în domeniul statistic, pe plan 
naţional şi internaţional; 
 ş) organizează şi promovează, cu 
respectarea cadrului legal aplicabil, 
activităţi de formare profesională 
continuă, prin sistemul educaţional, 
pentru personalul de specialitate din 
Institutul Naţional de Statistică şi pentru 
personalul de specialitate al celorlalţi 
producători de statistici oficiale; 
 
 t) eliberează, în condiţiile legii, 
diplome educaţionale sau certificate de 
absolvire, după caz, cu evidenţierea 
competenţelor dobândite, cu valabilitate 
naţională, în următoarele domenii: 
statistică, economie, econometrie, 
demografie şi sociologie cantitativă, 
tehnologia informaţiei, precum şi în alte 
domenii conexe activităţii statistice." 
 

 Nemodificat  

9.   4. La articolul 16, alineatul (2) 
se abrogă. 
 

 Nemodificat  

10.   
 
 
 
 

 1. La articolul II, după punctul 4, se 
introduce un nou punct, punctul 41, cu 
următorul cuprins: 
41. La articolul 17, alineatul (1) se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
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Art. 17: Conducerea 
(1)Institutul Naţional de Statistică este 
condus de un preşedinte cu rang de 
secretar de stat, ordonator secundar de 
credite, ajutat de trei vicepreşedinţi cu 
rang de subsecretar de stat, numiţi prin 
decizie a primului-ministru. 
 

”Art.17 - (1) Institutul Național de Statistică 
este condus de un președinte cu rang de 
secretar de stat, ordonator secundar de 
credite, ajutat de trei vicepreședinți cu rang 
de subsecretar de stat, numiți prin decizie a 
primului - ministru pentru un mandat de 5 
ani, cu posibilitatea de reînnoire.” 
 
Autor: dep Aurel Vainer - Grup parlamentar 
al  Minorităților Naționale 
 

Asigurarea 
continuității și 
perfecționarea 
calitativă a activității 
de statistică, în 
concordanță cu 
cerințele științifice și 
metodologice ale 
statisticii europene.” 

11.    2. La articolul II, după punctul 8, se 
introduce un nou punct, punctul 81, cu 
următorul cuprins: 
 
81. De la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanțe, președintele și 
vicepreședinții aflați în funcție își exercită 
atribuțiile în limitele de durată stabilite la 
alin.(41). 
 
Autor: dep Aurel Vainer - Grup parlamentar 
al  Minorităților Naționale 
 

 

12.   5.Articolul 18 se abrogă.  Nemodificat 
 

 

13.   6. Articolul 19 se abrogă.  Nemodificat 
 

 

14.   7. La articolul 34, alineatul (4) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 "(4) Sumele încasate din 
vânzarea de publicaţii statistice rezultate 
din activităţile prevăzute la alin. (1) şi 
(2), potrivit art. 32 alin. (8), precum şi 
cele obţinute din furnizarea, la cererea 
utilizatorilor, de date statistice pe suport 

 Nemodificat  
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hârtie sau magnetic se varsă la bugetul 
de stat." 

15.   8. La articolul 34, alineatul (5) 
se abrogă. 

 Nemodificat  

16.   Art. III - Ordonanţa Guvernului 
nr. 83/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice comunitare pentru eliberarea şi 
evidenţa paşapoartelor simple şi 
serviciilor publice comunitare regim 
permise de conducere şi înmatriculare a 
vehiculelor, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 
1 septembrie 2001, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
362/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 
 

 Nemodificat  

17.   1. La articolul 10, alineatul (3) 
va avea următorul cuprins: 
 "(3) Direcţia generală de 
paşapoarte este condusă de un director 
general, care are calitatea de ordonator 
de credite, ajutat de unul sau mai mulţi 
directori generali adjuncţi, numiţi prin 
ordin al ministrului afacerilor interne." 
 

 Nemodificat  

18.   2. La articolul 117, alineatul (3) 
va avea următorul cuprins: 
 "(3) Direcţia regim permise de 
conducere şi înmatriculare a vehiculelor 
este condusă de un director, care are 
calitatea de ordonator de credite, ajutat 
de unul sau mai mulţi directori adjuncţi, 
numiţi prin ordin al ministrului 
afacerilor interne." 

 Nemodificat  
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19.   Art. IV - În termen de 60 de zile 
de la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe, Hotărârea Guvernului nr. 
957/2005 privind organizarea şi 
funcţionarea Institutului Naţional de 
Statistică, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică în 
mod corespunzător, prin hotărâre a 
Guvernului. 
 

 Nemodificat  

20.   Art. V - La data intrării în 
vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute 
la art. IV se abrogă: 
1.Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2009 
privind organizarea şi funcţionarea 
Centrului de Conferinţe, aflat în 
subordinea Institutului Naţional de 
Statistică, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 752 din 4 
noiembrie 2009, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
2.Hotărârea Guvernului nr. 295/2003 
privind organizarea şi funcţionarea 
Centrului Naţional de Pregătire în 
Statistică, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 211 din 1 
aprilie 2003; 
3.Hotărârea Guvernului nr. 1.504/2002 
privind înfiinţarea pe lângă Institutul 
Naţional de Statistică a unei activităţi 
finanţate integral din venituri proprii, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 19 din 15 
ianuarie 2003. 
 

 Nemodificat  

21.   Art. VI - Legea organizării şi 
funcţionării statisticii oficiale în 

 Nemodificat  
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România nr. 226/2009, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 397 din 11 iunie 2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu modificările şi completările 
aduse prin prezenta ordonanţă, se va 
republica, după aprobarea acesteia prin 
lege, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
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