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RAPORT
asupra Propunerii iegislative pentru modificarea şi completarea alinfî) al 

artZ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nnî 7/2005 pentru stabilirea 

unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, cu 

modificările şi completările ulterioare

(1467/2021)

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările ulterioare. Comisia pentru administraţie publică prin adresa nr. L467/2021 
din data de 25.10.2021, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea 
dezbaterii şi elaborării raportului asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea alin.(l) al art2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.17/2005 pentru 
stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, cu 
modificările şi completările ulterioare, iniţiată de Tânczos Barna - senator UDMR.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare, în fapt, modificarea art.2 alin.[l) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri 
organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 198/2005, cu modificările ulterioare.

Prin proiect se doreşte ca cele 41 de comisariate judeţene. Comisariatul Municipiului 
Bucureşti, precum şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării", aflate în subordinea 
Gărzii Naţionale de Mediu, să fie structuri fără personalitate juridică.

Potrivit Expunerii de motive, „necesitatea eliminării sintagmei „cu statut de servicii 
publice deconcentrate” rezida din necesitatea înlăturării unei dispoziţii contradictorii din cadrul 
legal actual, aplicabil în domeniul administraţiei publice".
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Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă şi a dat un aviz favorabil cu 
observaţii şi propuneri.

Consiliul Economic şi Social a analizat propunerea legislativă şi a dat un aviz
favorabil.

în şedinţa din 26 octombrie 2021, membrii Comisiei pentru administraţie publică au 
“analizat propUneTeă legislativă şi ău~lretă7ât7 "ciî^ măjofitătea voturilor celor prezenţi," 

adoptarea unui raport de admitere, cu amendamente admise.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 14 senatori, din totalul de 14 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 13 voturi.

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile arL76 alin.(2) din 
Constituţia României, republicată.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l] din Constituţia României, republicată, şi ale arL92 
alin.(7) pct 1 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare. Senatul este 
primă Cameră sesizată.

Comisia pentru administraţie publică supune spre dezbatere şi adoptare, Plenului 
Senatului, raportul de admitere, cu amendamente admise şi propunerea legislativă.

Preşedinte,
Senator CSAszAr Kăr^ly Zjsolţ

Secretar,
Senator POPA Măricel

întocmit: Consilier Irina Duţă
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Anexă

La Raportul Nr. XXX/256/26.10.2021

AMENDAMENTE ADMISE

la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alinfl) al art2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.l 7/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, cu modificările şi

completările ulterioare j

(L467/2021)

OUG17/2005 - Ordonanţa de urgenţa nr. 
17/2005 pentru stabilirea unor măsuri 
organizatorice Ia nivelul administraţiei 

publice centrale

Nr.
Observaţii/MotîvareAmendamenteText iniţiativă legislativăCrt.

Titlul legii se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

"Lege
privind modificarea art.2 
alimfll din Ordonanţa jde 
urgenţă a Guvernului nr. 
17/2005 pentru stabilirea unor 
măsuri organizatorice la nivelul 
administraţiei publice centra

1.

LEGE Amendament de 
tehnică legislativă, 
redactat pe baza 
observaţiilor 
Consiliului Legislativ.

modificareapentru
completarea alin.fl~l al art.2 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 17/2005 pentru

măsuri

ŞI

stabilirea 
organizatorice la nivelul 
administraţiei publice centrale, 
cu modificările şi completările 
ulterioare

unor



2.
Amendament de 
tehnică legislativă, 
redactat pe baza 
observaţiilor 
Consiliului Legislativ.

Articolul unic va fl modificat 
şi va avea următorul cuprins:

La articolul 2 din“Arţunic - Alin.(l} al Art.2 "ArtL
Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului

din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.17/2005nr.17/2005
pentru stabilirea unor măsuri 
organizatorice la nivelul 
administraţiei publice centrale, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea 1, nr.229 din 
18 martie 2005, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr.198/2005, 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după 
urmează:"

pentru stabilirea unor măsuri 
organizatorice la nivelul 
administraţiei publice centrale, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea 1, nr.229 din 
18 martie 2005, aprobată cu 
modificări şi completări prin 

nr.198/2005.Legea
modificările şi completările 
ulterioare, alineatul (1) se 
modifică si va avea următorul

' I

cuprins:”. |

cu
cu

cum

Alineatul (1) al art.2 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:

„(1) Garda Naţională de Mediu 
funcţionează la nivel central 
prin Comisariatul General, 
instituţie publică 
personalitate juridică, şi are în 
subordine 41 de comisariate 
judeţene.
Municipiului Bucureşti şi 
Comisariatul 
Biosferei «Delta Dunării», 
structuri fără personalitate
juridică.

Alineatul—{4}—al—aFfe2—se
modifică şi va avea următorul
cuprins:ArL 2. -

(1) Garda Naţională de Mediu funcţionează 
la nivel central prin Comisariatul General, 
instituţie 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.

Nemodifîcat

cu

Comisariatul

Rezervaţiei



3.
Se introduce un nou articol
distinct si va avea următorul*
cuprins: Amendament de

tehnică legislativă, 
redactat pe baza 
observaţiilor 
Consiliului Legislativ.

"Art.ll - Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr.17/2005 
pentru stabilirea unor măsuri 
organizatorice la nivelul 
administraţiei publice centrale, 
publicată în Monitorul Oficial ai 
României, Partea I, nr.229 din 
18 martie 2005, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 198/2005, 
modificările ulterioare, precum 
şi cu cea adusă prin prezenta 
lege, va fi republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor, o 
nouă numerotare”.

La articolul 2 din"Art.I.
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 1, nr,229 din

Ca urmare a însuşirii 
acestei
actualul Articol unic 
devine Art.l.

observaţii.

18 martie 2005, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea
modificările şi completările 
ulterioare, alineatul (1] se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:".

cu
nr.198/2005, cu

Autor:
Comisia pentru administraţie 
publica


