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ECOLOGIC

Către

BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTATILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2001 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.471994 privind organizarea şi funcţionarea Preşedinţiei României, trimis comisiei noastre
pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.110 din 26 februarie 2001.
 

Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 15 februarie 2001.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere şi avizele primite de la :
- Comisia juridică de disciplină şi imunităţi cu  nr. 110 din 28 februarie 2001;
- Consiliului Legislativ cu nr.8 din 5 ianuarie 2001.

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său proiectul de lege face parte din
categoria legilor organice.

PRESEDINTE,

           IOAN OLTEAN     SECRETAR,

               KOVACS CSABA TIBERIU
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asupra proiectului de Lege privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 1/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1994 privind organizarea

şi funcţionarea Preşedinţiei României.

În urma examinării proiectului de Lege privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 1/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1994 privind
organizarea şi funcţionarea Preşedinţiei României, comisia a hotărât în şedinţa din 6
martie 2001, ca proiectul de lege sus-menţionat să fie supus Plenului Camerei
Deputaţilor în vederea dezbaterii şi adoptării în forma prezentată de Senat.

În cadrul dezbaterilor din comisie nu au fost acceptate următoarele amendamente ale
domnului deputat Ion Cîrstoiu din Grupul parlamentar al P.D.:

Nr.
crt.

Articolul
ordonanţei de urgenţă

Amendament propus Motivare

1. 4. ����..
Art.41 � (1) Personalul

Administraţiei prezidenţiale este
alcătuit din persoane detaşate,
la cererea Preşedintelui
României, din ministere şi alte
autorităţi publice, precum şi
din persoane încadrate direct pe
funcţiile sau posturile pe care
urmează să le îndeplinească.

(3) Prevederile alin.(1) şi (2) se

Art.41 � (1) Personalul
Administraţiei prezidenţiale
este alcătuit din persoane
încadrate direct pe funcţiile sau
posturile pe care urmează să le
îndeplinească.

Prevederea din alin.1 al
art. 41 crează o
instabilitate în
administraţia
prezidenţială, perioadele
de detaşare ale
persoanelor solicitate în
aceste condiţii fiind
limitate în timp.

Comisia a respins
amendamentul
considerând textul
ordonanţei de urgenţă ca
fiind corespunzător.



2
aplică, în mod corespunzător şi
personalului de ordine şi pază
afectat Administraţiei
prezidenţiale.

- S-a propus  eliminarea.
Personalul de ordine şi
pază trebuie să respecte
normele specifice ale
activităţii sale şi nu este
cazul să fie asimilat
celorlalte categorii de
persoane încadrate în
Administraţia
prezidenţială.

Comisia a respins
amendamentul
considerând  textul
ordonanţei de urgenţă ca
fiind corespunzător

PREŞEDINTE,
   SECRETAR,

          IOAN OLTEAN
             KOVACS CSABA TIBIERIU

Redactat- expert parlamentar:
Arh. Victor Cristea
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