
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 176/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind
Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii
Jiului

I. Prin Hotărârea Guvernului nr.646/2002 a fost aprobată Strategia
de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului.

În ceea ce priveşte organizarea instituţională, în cadrul Capitolului
5 din Strategie au fost prevăzute următoarele:

- ministrul industriei şi resurselor, în calitate de conducător al
instituţiei responsabile pentru problemele activităţii miniere din Valea
Jiului asigură conducerea programului de implementare şi autoritatea
necesară punerii în aplicare a strategiei la nivel local şi a coordonării
dintre donatori şi Guvern la nivel naţional;

- Comisia interministerială constituită prin Decizia primului-
ministru nr.133 din 18 ianuarie 2001, formată din reprezentanţii
principalelor ministere, donatori de fonduri şi persoanele cheie din
regiune, lucrează cu organismele implicate şi implementează programele
reclamate de situaţiile care prezintă o importanţă deosebită şi propune
reglementări specifice în interesul implementării strategiei;

- Grupul de lucru organizat la nivel local, sprijinit de Agenţia
Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de
Reconstrucţie a Zonelor Miniere, are sarcina implementării strategiei; s-a
prevăzut faptul că, Grupul de lucru va fi numit prin ordin al ministrului
industriei şi resurselor;

- Unitatea de management, responsabilă cu implementarea
strategiei şi pentru atragerea şi managementul fondurilor pentru
dezvoltare locală, în concordanţă cu procedurile cerute de finanţatori; s-a
prevăzut faptul că, va fi promovată o hotărâre a Guvernului pentru
înfiinţarea unităţii de management;

 - Grupul de experţi angajaţi pe o perioadă limitată pentru a
îndeplini sarcini specifice;

- Secretariatul Comisiei interministeriale este asigurat de
Ministerul Industriei şi Resurselor şi Prefectura Judeţului Hunedoara,
care asigură legătura între organismele implicate, precum şi promovarea
reglementărilor necesare implementării strategiei.
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II. Prin Hotărârea Guvernului nr. 811/2002 a fost aprobat
Programul social pe perioada 2002-2003.

Prin prevederile pct.XII – „Măsurile organizatorice pentru
implementarea şi monitorizarea strategiei de dezvoltare a Văii Jiului” –
din Programul social au fost aduse modificări şi clarificări în ceea ce
priveşte structura instituţională stabilită prin H.G. nr. 646/2002, după cum
urmează:

Potrivit H.G. nr. 811/2002 aranjamentul instituţional pentru
implementarea Strategiei se desfăşoară pe două niveluri, şi anume:

1. nivelul politic – decizional:
- asigurat de un forum în care sunt reprezentate Guvernul,

autorităţile locale şi comunitatea din Valea Jiului, care trebuie să fie
persoană juridică şi să îmbrace forma de asociaţie.

- asociaţia va fi compusă din reprezentanţi ai:
a) Guvernului, consiliului judeţean şi prefecturii;
b) administraţiilor locale, prin primăriile localităţilor vizate;
c) comunităţii locale prin: organizaţii neguvernamentale, asociaţii

de disponibilizaţi, sindicate, patronate, comunitatea oamenilor de afaceri,
companii de stat, culte etc.;

- conducerea asociaţiei este asigurată de un guvernator numit prin
hotărâre a Guvernului.

2. nivelul executiv – operaţional:
- Unitatea de management, unitate de implementare care cuprinde

următoarele poziţii: director UMP, director financiar, controlor financiar,
auditor, ofiţer de procurement, ofiţer tehnic, asistent;

- grupuri de lucru specializate pe domenii de activitate, în
componenţa cărora sunt incluse următoarele poziţii: director grup de
lucru, ofiţer de procurement, ofiţer tehnic (expert sau experţi în domeniul
vizat), ofiţer financiar. Rolul acestor grupuri este de a derula în numele
asociaţiei proiectele de strictă specialitate, sub stricta coordonare a
unităţii de implementare.

III. Prin Hotărârea Guvernului nr. 946/2002 a fost numit
guvernatorul prevăzut în H.G. nr. 811/2002, fără să i se asigure însă
acestuia cadrul instituţional şi juridic sau logistica necesară desfăşurării
unei activităţi eficiente.

Din analiza dispoziţiilor legale prezentate, precum şi din experienţa
de până acum în ceea ce priveşte punerea în aplicare a Strategiei de
dezvoltare socio-economică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului, a
rezultat necesitatea adoptării în regim de urgenţă a unor măsuri legislative
de natură să permită o mai bună coordonare şi un control mai eficient din
partea Guvernului asupra implementării acestei Strategii.
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În acest sens, a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 174/2002, care prevede în principal următoarele:

- înfiinţarea Autorităţii Guvernamentale pentru Valea Jiului,
instituţie publică de specialitate, cu personalitate juridică, în coordonarea
Ministerului Dezvoltării şi Prognozei, care răspunde de aplicarea politicii
Guvernului privind dezvoltarea socioeconomică  a Bazinului carbonifer al
Văii Jiului;

- Autoritatea este condusă de un guvernator care face parte din
Consiliul director al Asociaţiei Valea Jiului şi este preşedintele Comisiei
interministeriale pentru Valea Jiului;

- raporturile Autorităţii cu autorităţile administraţiei publice
centrale şi locale;

- elementele de logistică necesare funcţionării Autorităţii.

Faţă de cele prezentate, Parlamentul României a adoptat Legea
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/2002
pentru stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare
socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului.


