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Către:     

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 

organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru problemele rezerviştilor şi 

veteranilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, 

transmis Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională,                                                                   

pentru dezbatere pe fond, în procedură obișnuită, cu adresa Plx. 583/2019  din 28 

octombrie 2019 și înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională cu nr. 4c-15/696 din 29.10.2019. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare.  

 

PREŞEDINTE, 

 

Ion MOCIOALCĂ 

SECRETAR,  

 

Dumitru LUPESCU 
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RAPORT  

 

asupra proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de 

stat pentru problemele rezerviştilor şi veteranilor din sistemul naţional de apărare  

  

 În temeiul dispoziţiilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată, spre 

dezbatere în fond, în procedură obișnuită, cu  proiectul de Lege privind organizarea şi 

funcţionarea Secretariatului de stat pentru problemele rezerviştilor şi veteranilor din 

sistemul naţional de apărare, trimis cu adresa Plx. 583/2019  din 28 octombrie 2019 și 

înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională cu nr. 4c-

15/696 din 29.10.2019. 

  Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege conform avizului nr.622 

din 19.07.2019. 

  Consiliul Economic şi Social avizează favorabil proiectul de lege, conform 

avizului nr. 3591din 09.07.2019. 

  Comisia pentru muncă şi protecţie socială avizează favorabil proiectul de lege, 

conform avizului nr. 4c-9/695  din 26 noiembrie  2019. 

  Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 
avizează nefavorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-6/701 din 28 noiembrie 

2019. 

  Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului avizează 

favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-7/496 din 3.12.2019. 

  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi avizează favorabil proiectul de lege, 

conform avizului din data de 17 decembrie 2019. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în calitate de primă cameră sesizată, în 

ședința din date de 21 octombrie 2019, ca urmare a depasirii termenului de adoptare, 

potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicata. 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c1s3a75


  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Secretariatului de stat pentru problemele rezerviştilor şi veteranilor din 

sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, ca organ de 

specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în structura 

Guvernului şi în coordonarea primului-ministru. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, în conformitate cu dispozițiile 

art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 alin. (9) pct. 1  din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut proiectul 

de lege în şedinţa on line din data de 2 septembrie 2020. La lucrările Comisiei, deputații 

au fost prezenţi conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, în şedinţa din 2 septembrie  2020, cu unanimitate de 

voturi, membrii Comisiei  au hotărât să propună Plenului Camerei Deputaţilor 

respingerea proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de 

stat pentru problemele rezerviştilor şi veteranilor din sistemul naţional de apărare - Plx. 

583/2019,  din următoarele considerente:  
 

- Potrivit art. 116 alin. (2) din Constituţie, alte organe de specialitate pot fi înfiinţate în 

subordinea Guvernului şi nu în structura acestuia. Totodată, potrivit art. 102 alin. (1) şi 

(3) din Constituţie, structura Guvernului este cea care rezultă din Hotărârea 

Parlamentului de acordare a încrederii Guvernului, neputând fi modificată prin lege. Prin 

proiectul de lege se creează premizele încălcării prevederilor art. 102 alin. (1) şi alin. (3) 

şi art. 116 alin. (2) din Constituţie,  

- Prevederea cuprinsă   la art. 5 alin. (2) din iniţiativa legislativă (conform căreia  alte 

competenţe şi atribuţii ale Secretariatului de stat se stabilesc prin regulamentul propriu 

de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre a Guvernului), este de natură să 

afecteze principiul ierarhiei actelor normative, consacrat de art. 1 alin. (5) din 

Constituţie, având în vedere că printr-un act de reglementare secundară se poate 

completa legea, ca act juridic al Parlamentului. 

- Expunerea de motive care însoțește  inițiativa legislativă, nu cuprinde impactul 

financiar asupra bugetului general consolidat, precum şi fundamentarea acestuia, așa 

cum este prevăzut  de art. 15 din Legea responsabilităţii fiscal - bugetare nr. 69/2010, 

republicată, şi de art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Ion MOCIOALCĂ 

SECRETAR, 

 

Dumitru LUPESCU 

 

 


