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RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2009 privind 
înfiinţarea Agenţiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere, în 
fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2009 
privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI, trimis cu adresa 
nr. PL-x 224 din 8 aprilie 2009, înregistrată sub  nr. 21/145 din  8 aprilie 2009. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 6 aprilie 2009. 
Consiliul Legislativ, prin avizul nr.92 din 19 februarie 2009, a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de 

urgenţă, cu observaţii şi propuneri. 
  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, conform avizului nr.22/224 din 7 aprilie 2009, a avizat negativ 

iniţiativa legislativă.  
   Comisia pentru muncă şi protecţie socială, conform avizului nr.27/278 din 23 aprilie 2009, a avizat 

favorabil proiectul de lege, în forma prezentată.  
  Proiectul de ordonanţă de urgenţă supus dezbaterii are ca obiect de reglementare înfiinţarea Agenţiei 
Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale – ARDDZI, prin reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru 
Dezvoltarea Zonelor Miniere, în scopul asigurării cadrului necesar implementării programelor de regenerare                
socio-economică în regiunile afectate de restructurarea industrială, deblocării şi absorbţiei fondurilor alocate 



programelor din zonele de operare precum şi în scopul sprijinirii autorităţilor publice locale şi a mediului economic în 
vederea diminuării  efectelor crizei economice. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă susmenţionată, în şedinţa din 28 aprilie 2009. 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Agenţiei Române pentru Dezvoltarea 
Durabilă a Zonelor Industriale (ARDDZI), domnul Marcel Hoară - preşedinte.  

La dezbaterea acestei iniţiative legislative, din totalul de 24 de membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au fost prezenţi 23 deputaţi.  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate 
de voturi (6 abţineri), să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2009 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Dezvoltarea 
Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI, cu amendamentele admise, care sunt redate în Anexa la prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
 
                                                                                                                                                                              

                                            PREŞEDINTE                                                             SECRETAR 
                                           Mihai TUDOSE                                         Cătălin CHERECHEŞ                                                       
           
 
Consilier  parlamentar: 
Graziella  Segărceanu 
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

Nr. 
crt. 

Text OUG nr.119/2008 Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

1.  LEGE 
pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.14/2009 
privind înfiinţarea Agenţiei Române 
pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor 
Industriale – ARDDZI 
 

Nemodificat. 
 

 

2.  ARTICOL UNIC. -  Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.14 din 25 februarie 2009 privind 
înfiinţarea Agenţiei Române pentru 
Dezvoltarea Durabilă a Zonelor 
Industriale - ARDDZI, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 139 din 5 martie 2009, cu 
următoarele modificări: 

 

ARTICOL UNIC. -  Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.14 din 25 februarie 2009 privind 
înfiinţarea Agenţiei Române pentru 
Dezvoltarea Durabilă a Zonelor 
Industriale - ARDDZI, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 139 din 5 martie 2009, 
cu următoarea modificare: 

 

 

3. Ordonanţa de urgenţă privind 
înfiinţarea Agenţiei Române pentru 
Dezvoltarea Durabilă a Zonelor 
Industriale - ARDDZI  
 
 
 
 

Nemodificat. 
 

Nemodificat. 
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.119/2008 Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

1. La articolul 1, alineatele (6) şi (7) 
vor avea următorul cuprins: 

4.  
 

  
 
Art. 1. - (1) Se înfiinţează Agenţia 
Română pentru Dezvoltarea 
Durabilă a Zonelor Industriale - 
ARDDZI, denumită în continuare 
Agenţie, instituţie publică cu 
personalitate juridică, în subordinea 
Ministerului Economiei, prin 
reorganizarea Agenţiei Naţionale 
pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere 
- ANDZM, care se desfiinţează.

 
(1) Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

          (2) Agenţia preia toate 
responsabilităţile Agenţiei Naţionale 
pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere 
- ANDZM pentru implementarea 
Acordului de împrumut dintre 
România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
pentru finanţarea Proiectului privind 
închiderea minelor, refacerea 
mediului şi regenerarea 
socioeconomică, semnat la Bucureşti 
la 28 ianuarie 2005, ratificat prin 
Legea nr. 167/2005, cu modificările 
şi completările ulterioare.

 
(2) Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        (3) Agenţia se organizează şi 
funcţionează pe baza 
Regulamentului de organizare şi 
funcţionare aprobat prin ordin al 
ministrului economiei.  

 
(3) Nemodificat. 
 
 
 
 

       (4) Structura organizatorică şi 
statul de funcţii pentru personalul 

(4) Nemodificat. 
 

1. La articolul 1, alineatul (7) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

(1) Nemodificat. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
(2) Nemodificat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Nemodificat. 
 
 
 
 

(4) Nemodificat. 
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.119/2008 Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

 Agenţiei se aprobă prin ordin al 
ministrului economiei.  
       (5) Numărul maxim de posturi 
al Agenţiei se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului.

(5) Nemodificat. 
 

       (6) Personalul Agenţiei este 
format din personal contractual. 

 
,,(6) Personalul Agenţiei este format 
din funcţionari publici şi personal 
contractual.  

 
      (7) Personalul Agenţiei 
Naţionale pentru Dezvoltarea 
Zonelor Miniere - ANDZM va fi 
preluat, în condiţiile legii, în 
funcţiile contractuale 
corespunzătoare, menţinându-şi 
drepturile salariale, de către Agenţie.

 
 (7) Personalul Agenţiei Naţionale 
pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - 
ANDZM va fi preluat, în condiţiile 
legii.’’ 
 
 
 
(8) Nemodificat. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
(5) Nemodificat. 
 
 
(6) Se elimină. 
 
  Autor: Comisia economică. 
 
(7) Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
(8) Nemodificat.
 
 
 

 

     (8) Zonele de operare, respectiv 
localităţile, pentru fiecare program 
gestionat de Agenţie vor fi stabilite 
prin ordin al ministrului economiei.
 

Art. 2. - (1) Sediul central al 
Agenţiei este situat în municipiul 
Bucureşti, str. Mendeleev nr. 36-38, 
sectorul 1.

5. 

        (2) Agenţia funcţionează cu 
birouri regionale, fără personalitate 
juridică, înfiinţate prin ordin al 
ministrului economiei.
        (3) În cadrul birourilor 

Art. 2. - Nemodificat. 
 
 

Art. 2. - Nemodificat. 
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.119/2008 Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

regionale ale Agenţiei pot funcţiona 
reprezentanţe locale, înfiinţate prin 
decizie a preşedintelui Agenţiei.
 
Art. 3. - (1) Obiectivul Agenţiei îl 
constituie dezvoltarea durabilă a 
zonelor afectate de restructurarea 
industrială şi promovarea de noi 
proiecte în scopul utilizării 
resurselor şi potenţialului 
economico-social cu maximum de 
valoare adăugată.

6. 

            (2) Atribuţiile principale ale 
Agenţiei sunt următoarele:
      a) elaborarea şi implementarea 
de programe/proiecte pentru 
dezvoltarea durabilă a zonelor 
afectate;
      b) sprijinirea mediului economic 
în scopul diminuării efectelor 
crizelor economice şi în vederea 
dezvoltării, în mod sustenabil, a 
operatorilor economici existenţi, 
precum şi sprijinirea înfiinţării de 
noi operatori economici, care intră în 
sfera de activitate a Agenţiei;
      c) utilizarea dotărilor industriale 
devenite libere de sarcini, puse la 
dispoziţia Agenţiei, în scopul 
dezvoltării de noi proiecte;
    d) accelerarea elaborării şi 
implementării proiectelor finanţate 
din fonduri structurale prin 
sprijinirea autorităţilor publice 
locale din zonele afectate;

Art. 3. - Nemodificat. 
 

 Art. 3. - Nemodificat. 
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.119/2008 Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

     e) identificarea promovării de 
proiecte în domenii strategice şi 
sprijinirea înfiinţării şi organizării de 
parteneriate, în scopul implementării 
acestora;
    f) gestionarea fondurilor şi a 
programelor ce i-au fost încredinţate 
în condiţiile prevăzute de lege;
 g) atragerea de fonduri suplimentare 
pe baza unor programe întocmite în 
nume propriu;
   h) asigurarea de informaţii 
economice şi sociale din zonele 
afectate necesare Ministerului 
Economiei la elaborarea politicilor 
industriale.
 

7. Art. 4. - În exercitarea atribuţiilor 
sale, Agenţia colaborează cu 
instituţii guvernamentale şi 
neguvernamentale, cu organe de 
specialitate ale administraţiei 
publice centrale, precum şi cu 
autorităţi ale administraţiei publice 
locale, pentru elaborarea şi corelarea 
punerii în aplicare a programelor 
care vizează obiectivul său.

Art. 4. - Nemodificat. 
 

Art. 4. - Nemodificat. 
 

 

8. Art. 5. - Agenţia este condusă de un 
preşedinte, ordonator secundar de 
credite, numit prin ordin al 
ministrului economiei, în condiţiile 
legii. Preşedintele Agenţiei este 
salarizat potrivit dispoziţiilor legale 
în vigoare, la nivelul funcţiei de 
secretar de stat.

Art. 5. - Nemodificat. 
 

Art. 5. - Nemodificat. 
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.119/2008 Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

Art. 6. - Finanţarea Agenţiei se 
asigură integral de la bugetul de stat.
 

 

Art. 6. - Nemodificat. 
 

Art. 6. - Nemodificat. 
 

 9. 

10 Art. 7. - Salarizarea personalului 
Agenţiei se face conform 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2000 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de 
bază pentru personalul contractual 
din sectorul bugetar, aprobată prin 
Legea nr. 383/2001, cu modificările 
ulterioare.
 

2. Articolul 7 se abrogă. 
 

2. Se elimină. 
 
Autor: Comisia economică. 
 

 

 

11 Art. 8. - La litera A din capitolul I 
al anexei nr. 2 ,,Unităţile aflate în 
subordinea, sub autoritatea sau în 
coordonarea Ministerului 
Economiei" la Hotărârea 
Guvernului nr. 1.720/2008 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Economiei, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 8 din 6 ianuarie 2009, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, punctul 2 se modifică şi 
va avea următorul cuprins:
,,2. Agenţia Română pentru 
Dezvoltarea Durabilă a Zonelor 
Industriale - ARDDZI."
 

Art. 8. - Nemodificat. 
 

Art. 8. - Nemodificat. 
 

 

12 Art. 9. - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 64/1997 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Dezvoltarea Zonelor Miniere - 

Art. 9. - Nemodificat. 
 

Art. 9. - Nemodificat. 
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9

Text OUG nr.119/2008 Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

ANDZM, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 291 
din 27 octombrie 1997, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 43/1998, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, se abrogă.

 

Nr. 
crt. 

 



 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

    COMISIA PENTRU POLITICĂ   
       ECONOMICĂ, REFORMĂ 
             ŞI PRIVATIZARE 

                               Bucureşti,  28.04.2009 
                               Nr. 21/145 
                               PL-x 224 

 
 

BIROUL  PERMANENT   
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2009 privind înfiinţarea Agenţiei 
Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI, trimis, spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PL-x 224 din 8 aprilie 2009, 
înregistrată sub  nr. 21/145 din  8 aprilie 2009, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 

 
 
 

 PREŞEDINTE 
               Mihai TUDOSE 
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