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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.191/1998 privind 
organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, cu modificările şi completările 

ulterioare 
 

1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre 
dezbatere, în procedură obişnuită, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, cu 
modificările şi completările ulterioare, trimis cu adresa nr. Pl.x. 737 din 1 noiembrie 2006 şi 
înregistrat cu nr.32/710 din 02.11.2006. 
 Consiliul Legislativ, cu nr. 1413/23.10.2006, a avizat favorabil propunerea legislativă, cu 
observaţii şi propuneri. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.14 din Legea             
nr. 191/1998 în sensul stabilirii prin lege a persoanelor îndreptăţite să beneficieze de protecţie. 

2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituţia României, republicată. 

3. La dezbaterea proiectului de lege a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu 
prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul gl. Silvian Pahonţu, 
directorul Serviciului de Protecţie şi Pază. 

4. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi din totalul de 24 de membri.  
    Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 

92 alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
prima Cameră sesizată. 
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 7 noiembrie 2006, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea propunerii legislative.  

 
 

Vicepreşedinte, 
 

Marcu Tudor
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Original



 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
Comisia pentru apărare, ordine                                                                      Bucureşti, 08.11.2006                    
publică şi siguranţă naţională                                                                         PL. x. 786/2006                             
Nr.32/711/2006 
 
 
 
   Către 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de 
Protecţie şi Pază, cu modificările şi completările ulterioare, trimis cu adresa nr. Pl.x. 737 din 1 
noiembrie 2006 şi înregistrat cu nr.32/710 din 02.11.2006. 

 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor organice. 
 
 

Vicepreşedinte, 
 

Marcu Tudor 
 


