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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE

privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri 

organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Art. L - 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 se completează 

după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:
„(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», structuri 
fără personalitate juridică.”
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2. La articolul 2, după alineatul (1), se introduce un nou 

alineat, alineatul (1^), cu următorul cuprins:
„(L) Prefectul coordonează activitatea structurilor subordonate 

Gărzii Naţionale de Mediu în situaţii de urgenţă sau ori de câte ori este 

necesară gestionarea unei situaţii la nivel local care priveşte competenţele 

mai multor instituţii şi autorităţi publice.”

3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc două noi 
alineate, alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:

„(3) Nivelul salariilor de bază ale personalului din cadrul Gărzii 

Naţionale de Mediu se stabileşte la nivelul salariilor de bază ale 

personalului din cadrul gărzilor forestiere.
(4) Echivalarea salariilor aferente fiecărei funcţii se stabileşte 

prin ordin al conducătorului autorităţii centrale de mediu.”

Art- II, - La data intrării în vigoare a prezentei legi, reîncadrarea 

personalului încadrat pe funcţii teritoriale în cadrul Gărzii Naţionale de 

Mediu, se face potrivit noilor reglementări.

Art. III. - 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 şi cu modificările şi 
completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor 

în şedinţa din 22 februarie 2022, cu respectarea prevederilor aii. 76 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată.
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