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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind modificarea art. 2 alin.(1) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul 

administrației publice centrale  

 

 

 

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

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu Proiectul de Lege 

privind modificarea art. 2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea 

unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 

Prezentul proiect de lege are ca scop organizarea celor 41 de comisariate judeţene, Comisariatul 

Municipiului Bucureşti, precum şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunăriiˮ, aflate în 

subordinea Gărzii Naţionale de Mediu, ca structuri fără personalitate juridică. 

Potrivit dispoziţiilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  Comisia a 

dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa cu prezență fizică și online din data de 03 

noiembrie 2021. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, avizele 

Consiliului Economic și Social, al Consiliului Legislativ. 

La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în calitate de inițiator, dl. Tánzcos Barna, 

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor și, în calitate de invitat,  dl. Andrei-Rudolf Corlan, Secretar de 

Stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea 

unui aviz favorabil, cu amendamente admise redate în Anexă.  

 

 

PREŞEDINTE, 
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Anexă  

AMENDAMENTE ADMISE 

 

În urma examinării, Comisia avizează favorabil proiectul de lege cu următoarele amendamente: 

 

Nr. 

crt. 

Text ordonanță de urgență nr.  

17/2005 în vigoare 
Text Senat 

Text propus de comisie 

 
Motivare 

1.  Ordonanța de urgență nr. 17 din 9 

martie 2005 pentru stabilirea unor 

măsuri organizatorice la nivelul 

administrației publice centrale 

Lege privind modificarea art.2 alin.(1) 

din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.17/2005 pentru 

stabilirea unor măsuri organizatorice 

la nivelul 

administraţiei publice centrale 

Nemodificat  

2.   Art.I.- La articolul 2 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.17/2005 pentru 

stabilirea unor măsuri organizatorice la 

nivelul administraţiei publice centrale, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.229 din 18 martie 

2005, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.198/2005, cu 

modificările ulterioare, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

Art.I - Articolul 2 din 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.17/2005 pentru 

stabilirea unor măsuri 

organizatorice la nivelul 

administraţiei publice centrale, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.229 din 

18 martie 2005, aprobată cu 

modificări şi completări prin 

Legea nr.198/2005, cu 

modificările ulterioare, se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 

 

3.   

 

 

 

 

(1) Garda Naţională de Mediu 

funcţionează la nivel central prin 

Comisariatul General, instituţie 

 

 

 

 

 

„(1) Garda Naţională de Mediu 

funcţionează la nivel central prin 

Comisariatul General, instituţie publică 

1. La articolul 2, alineatul 

(1) se modifică și va avea 

următorul cuprins:  

 

 

(1)  Nemodificat 

 



publică cu personalitate juridică, şi 

are în subordine 41 de comisariate 

judeţene, Comisariatul 

Municipiului Bucureşti şi 

Comisariatul Rezervaţiei Biosferei 

"Delta Dunării", instituţii fără 

personalitate juridică, cu statut 

de servicii publice deconcentrate. 
 

cu personalitate juridică, şi are în 

subordine 41 de comisariate judeţene, 

Comisariatul Municipiului Bucureşti şi 

Comisariatul Rezervaţiei Biosferei «Delta 

Dunării», structuri fără personalitate 

juridică.” 
 

 

4.    

____ 
2. După alineatul (1), se 

introduce un nou alineat, alin. 

(11), cu următorul cuprins: 

 

(11) Prefectul coordonează 

activitatea structurilor 

subordonate Gărzii Naționale de 

Mediu în situații de urgență sau 

ori de câte ori este necesară 

gestionarea unei situații la nivel 

local care privește competențele 

mai multor instituții și autorități 

publice.” 

 

În avizul emis de Consiliul Legislativ 

se semnalează faptul că ”din 

Expunerea de motive nu rezultă cu 

claritate ce efecte juridice poate avea 

eliminarea din cadrul art. 2 alin.(1) a 

sintagmei finale ”cu statut de servicii 

publice deconcentrate” în raport cu 

prevederile art. 123 alin.(2) din 

Constituție” referitor la coordonarea 

de către Prefect a serviciilor publice 

deconcentrate.  

Alineatul introdus prin acest 

amendament este menit să clarifice 

subordonarea directă față de Prefect a 

Gărzii de Mediu la nivel local. Astfel, 

Garda de Mediu va răspunde prompt 

la convocarea Prefectului ori de câte 

ori este necesară gestionarea unei 

situații de urgență. Prefectul este 

reprezentantul Guvernului în teritoriu, 

acesta fiind responsabil de 

constituirea celulei de criză în cazul 

unei situații de urgență și Garda de 

Mediu trebuie să răspundă la 

convocarea acestuia.      

5.  (2) Garda Naţională de Mediu 

se reorganizează prin suplimentarea 

numărului de 806 posturi existente 

cu un număr de 183 de posturi 

_____ (2)  Nemodificat  



finanţate de la bugetul de stat 

aprobat pentru anul 2005. 

6.   Art.II.- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea 

unor măsuri organizatorice la nivelul 

administraţiei publice centrale, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr.229 din 18 martie 2005, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea 

nr.198/2005, cu modificările ulterioare, 

precum și cu cea adusă prin prezenta 

lege, va fi republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, dându-se 

textelor o nouă numerotare. 

Art. II - Nemodificat  

 

 

 


