
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL

LEGE

privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenja 

a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor masuri 
organizatorice la nivelul administra^iei publice centrale

Pariamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art, I. - Ordonan^a de urgen|a a Guvernului nr. 17/2005 pentru 

stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul administra^iei publice 

centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 229 din 

18 martie 2005, aprobata cu modificari §i completari prin Legea 

nr. 198/2005, cu modificarile ulterioare, se modiflca §i se completeaza 

dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„(1) Garda Najionala de Mediu functioneaza la nivel central prin 

Comisariatul General, institutie publica cu personalitate juridica §i are in 

subordine 41 de comisariate judejene, Comisariatul Municipiului 
Bucure§ti §i Comisariatul Rezerva^iei Biosferei «DeltaDunarii», structuri 

fara personalitate juridica.”
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2. La articolul 2, dupa alineatul (1), se introduce un nou 

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

Garzii Nationale de Mediu in situatii de urgenta sau ori de cate ori este 

necesara gestionarea unei situatii la nivel local care priveste competentele 

mai multor institutii si autoritati publice.”

3. La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduc doua noi 
alineate, alineatele (3) si (4) cu urmatorul cuprins:

„(3) Nivelul salariilor de baza ale personalului din cadrul Garzii 
Nationale de Mediu se stabileste la nivelul salariilor de baza ale
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personalului din cadrul garzilor forestiere.
(4) Echivalarea salariilor aferente fiecarei functii se stabileste 

prin ordin al conducatorului autoritatii centrale de mediu.”

Art. II, - La data intrarii in vigoare a prezentei legi, reincadrarea 

personalului incadrat pe functii teritoriale in cadrul Garzii Nationale de 

Mediu, se face potrivit noilor reglementari.

Art. III. - Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr. 17/2005 pentru 

stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul administra^iei publice 

centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 229 din 

18 martie 2005, aprobata cu modificari §i completari prin Legea 

nr. 198/2005, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si 
completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul 
Ofieial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
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Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 p ale art. 76 alin. (2) din Constjtu{ia 

Romdniei, republicatd.
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