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PARLAMENTUL ROMANIEI  
CAMERA DEPUTAŢILOR  
Comisia pentru apărare,  
ordine publică şi siguranţă naţională. 

Bucureşti, 21.05.1997 
Nr.XXXVI/12/188/1993;279/1995;23/1996 

 
 
 

R A P O R T  S U P L I M E N T A R  
 

la Raportul nr. XXXVI/12/188/1993;279/1995;23/1996, din 18.09.1996 referitor la: 
��Proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea trupelor de jandarmi. 
��Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române (deputat Mihail Nică) 
��Propunerea legislativă privind Legea Jandarmeriei (Grup Parlamentar P.L. - 93 - P.A.C.) 

 
 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, ca urmare  a adresei BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR, nr. 
228 din 10 martie 1997, a revăzut raportul întocmit în legislatura trecută, la proiectul de lege şi cele două propuneri legislative privind organizarea şi 
funcţionarea trupelor de jandarmi. 
 În şedinţa sa din ziua de 20.05.1997, comisia, cu majoritatea de voturi, a hotărât să supună spre dezbatere şi adoptare PLENULUI CAMEREI 
DEPUTAŢILOR şi raportul suplimentar la raportul iniţial întocmit în 18.09.1996 referitor la proiectul de lege şi cele două propuneri legislative mai sus 
menţionate, cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
Raport iniţial 

Amendamente propuse Motivare 

0 1 2 3 
1. Art.4 ......Inspectoratul General al 

Jandarmeriei; Inspectoratul General de 
Jandarmi al municipiului Bucureşti; 
inspectoratele teritoriale de jandarmi; brigăzi; 
batalioane; centre de instrucţie; instituţii de 
învăţământ 

Comisia propune eliminarea inspectoratelor 
teritoriale din finalul articolului 4 şi un nou 
alineat, ultim. 
Art.4 ......Inspectoratul General al 
Jandarmeriei, Inspectoratul de Jandarmi al 
municipiului Bucureşti 

- Preluarea atribuţiilor specifice poliţiei de 
către trupele de jandarmi, în mediul  rural, 
ar conduce la funcţionarea a două structuri 
paralele cu atribuţii de poliţie în 
subordinea Ministerului 
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 pentru pregătirea şi specializarea cadrelor; 

unităţi şi subunităţi de logistică şi posturi de 
jandarmi în mediul rural. 

, brigăzi, inspectorate judeţene de jandarmi, 
batalioane, centre de instrucţie, instituţii de 
învăţământ pentru pregătirea şi specializarea 
cadrelor, unităţi şi subunităţi de logistică. 

Prin ordin al al ministrului de interne, 
atunci când situaţia operativă impune, se pot 
înfiinţa subunităţi de jandarmi în mediul rural, 
în limita efectivelor şi fondurilor aprobate 

de Interne şi la apariţia unor conflicte de 
competenţă în soluţionarea unor cauze. 
- Cheltuielile economico-financiare 
determinate de înfiinţarea trupelor de 
jandarmi în mediul rural sunt foarte mari. 
- Jandarmeria nu dispune de cadre 
pregătite pe probleme de poliţie generală. 
- Transferul de atribuţii între Poliţie şi 
Jandarmerie presupune modificarea şi 
completarea unui pachet de acte normative 
(cod de procedură penală, legea nr. 
26/1994, legea nr. 17/1996, legislaţia în 
domeniul evidenţei populaţiei şi în 
domeniul contravenţional). 

    
2. Art. 6 ......În exercitarea atribuţiilor legale, 

acesta emite ordine şi dispoziţii pentru 
personalul din subordine. 

Art. 6 ......În exercitarea atribuţiilor legale, 
acesta poate emite dispoziţii obligatorii pentru 
personalul din subordine. 

Competenţa de a emite ordine, cu caracter 
normativ, revine numai ministrului de 
interne nu şi inspectorului general al 
jandarmeriei (legea nr. 40/1990). 
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3. Art. 8 Inspectoratul General de Jandarmi al 

municipiului Bucureşti, inspectoratele 
teritoriale şi brigăzile de jandarmi se 
înfiinţează prin Hotărâre a Guvernului şi au 
atribuţii stabilite prin regulamente de 
organizare şi funcţionare. 

Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a marilor unităţi şi unităţilor se 
aprobă de către inspectorul general. 

Comisia propune un nou alineat după alin. 1 şi 
ca urmare art. 8 va avea 3 alineate, structurate 
astfel: 
Art. 8 Inspectoratul de Jandarmi al 
municipiului Bucureşti, brigăzile şi 
inspectoratele judeţene de jandarmi se 
înfiinţează prin hotărâre a Guvernului. 

Prin ordin al ministrului de interne, la 
propunerea inspectorului general al 
jandarmeriei se pot infiinţa unităţi şi subunităţi 
de jandarmi în raport cu nevoile concrete de 
muncă şi în limita efectivelor şi fondurilor 
aprobate. 

Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a marilor unităti şi unităţilor se 
aprobă de către inspectorul general. 

Corelarea cu propunerea de la punctul 1 
din raportul suplimentar. 
Crearea unei structuri maleabile In raport 
de nevoile concrete de muncă. 

    
4. Art. 9 Inspectoratul General de Jandarmi al 

municipiului Bucureşti este destinat să execute 
misiuni în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov 
şi are în compunere mari unităţi şi unităţi 
mobile şi de pază. 

Art. 9 Inspectoratul de Jandarmi al 
municipiului Bucureşti şi inspectoratele 
judeţene de jandarmi execută misiuni pe 
teritoriul de competenţă pentru care au fost 
create, şi au în compunere unităţi şi subunităţi 
mobile şi de pază. 

Se stabileşte competenţa acestor 
inspectorate de jandarmi în raport de 
unităţile administrativ-teritoriale (munipiul 
Bucureşti şi judeţe). 

    
5. Art. 10 Inspectoratul Teritorial de Jandarmi 

este o mare unitate............. 
aprobat de către ministrul de interne. 

Comisia propune eliminarea acestui articol. Corelare cu propunerea de la punctul 1 din 
raportul suplimentar, se propune 
eliminarea din structura 
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   jandarmeriei a inspectoratelor teritoriale. 
    

6. Art. 11 Conducerea Inspectoratului General de 
Jandarmi al municipiului Bucureşti şi a 
inspectoratelor teritoriale este asigurată de un 
comandant numit de secretarul de stat care 
coordonează activitatea jandarmeriei, la 
propunerea inspectorului general. În aplicarea 
prevederilor legale, acesta emite ordine şi 
dispoziţii pentru personalul din subordine. 

Art. 11 Conducerea Inspectoratului de 
Jandarmi al municipiului Bucureşti şi a 
inspectoratelor judeţene de jandarmi este 
asigurată de un comandant numit de secretarul 
de stat care coordonează activitatea 
jandarmeriei, la propunerea inspectorului 
general. În aplicarea prevederilor legale, acesta 
poate emite  dispoziţii obligatorii pentru 
personalul din subordine. 

Comandanţii inspectoratelor de jandarmi 
nu pot emite ordine în aplicarea 
prevederilor legale. 

    
7. Art. 12 alin. ultim......În aplicarea 

prevederilor legale acesta emite ordine şi 
dispoziţii pentru personalul din subordine. 

Art. 12 alin. ultim......În aplicarea 
prevederilor legale acesta poate emite 
dispoziţii obligatorii pentru persoanlul din 
subordine. 

Comandantul brigăzii de jandarmi nu poate 
emite ordine în aplicarea prevederilor 
legale. 

    
8. Art. 13 .....Acesta are în compunerea sa 

detaşamente, companii şi plutoane, cu 
structură variabilă şi sunt conduse de un 
comandant numit de către inspectorul general 
al jandarmeriei, la propunerea comandanţilor 
inspectora-telor teritoriale de jandarmi sau a 
comandanţilor de brigăzi. 

Art. 13 .....Acesta are în compunerea sa 
detaşamente, companii şi plutoane, cu 
structură variabilă şi sunt conduse de un 
comandant numit de către inspectorul general 
al jandarmeriei, la propunerea comandanţilor 
de brigăzi. 

Corelare cu propunerea de la punctul 5, 
eliminarea din structura jandarmeriei a 
inspecto-ratelor teritoriale. 
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9. Art. 18 lit. d şi e....... 

d) participă, împreună cu poliţia şi alte 
structuri ale Ministerului de Interne la 
combaterea manifestărilor de violenţă şi 
restabilirea ordinii publice; 

e) participă, împreună cu poliţia şi 
celelalte forţe stabilite prin lege, la prevenirea 
şi combaterea infracţiuni-lor, precum şi a 
întrunirilor şi a manifestaţiilor publice de orice 
natură; 

Art. 18 lit. d şi e....... 
d) participă, în cooperare cu poliţia şi 

alte structuri ale Ministerului de Interne la 
asigurarea desfăşurării normale a întrunirilor şi 
manifestaţiilor publice, la combaterea actelor 
de violenţă şi restabilirea ordinii publice; 

e) participă, în cooperare cu poliţia şi 
celelalte forţe stabilite prin lege, la prevenirea 
şi combaterea infracţiunilor; 

O redactare mai clară şi precisă a 
atribuţiilor respective. 

    
10. Art. 21 alin. 1 În realizarea atribuţiilor ce le 

revin, potrivit legii, militarii din Jandarmeria 
Română sunt investiţi cu exerciţiul autorităţii 
publice şi au următoarele drepturi şi obligaţii: 
........................................................... 
 
 
 
 
lit.e..........poliţie, în vederea măsurilor 
legale........... 
lit.g..........Cadrele de jandarmi au  
dreptul.......... 

Comisia propune un alineat nou, alin. 2, din 
finalul alineatului 1, astfel: 
Art. 21 alin. 1 În realizarea atribuţiilor ce le 
revin, potrivit legii, militarii din Jandarmeria 
Română sunt investiti cu exerciţiul autorităţii 
publice. 

Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii 
de jandarmi au următoarele drepturi şi 
obligaţii: 
........................................................... 
lit.e..........poliţie, în vederea luării măsurilor 
legale........... 
lit.g.......... Ofiţerii, maiştrii militari şi 
subofiţerii de jandarmi au dreptul.......... 

Prin investirea cu exerciţiul autorităţii 
publice, toţi militarii din Jandarmeria 
Română sunt protejati de lege. 
 
 
 
 
 
 
 
Se impune ca drepturile la care se referă 
textul să fie exercitate numai de personalul 
din jandarmerie cu pregătirea şi experinţa 
necesară, ofiţeri şi subofiţeri si nu de către 
militari în termen ori militari angajaţi pe 
bază de contract. 
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11. Art. 23 alin. 1......aflate în dotare, inclusiv 

arme de foc şi arme albe...... 
Comisia propune eliminarea sintagmei 
“inclusiv arme de foc şi arme albe” şi un nou 
alineat, alin. ultim, cu următorul conţinut: 
Art. 23 alin. ultim În caz de absolută 
necesitate şi când folosirea altor mijloace de 
împiedicare sau constrângere nu este posibilă, 
jandarmii pot folosi forţa armelor albe sau a 
armelor de foc, în condiţiile strict prevăzute de 
lege. 

Cuprinsul prevederilor privind folosirea 
armelor de foc şi a armelor albe de catre 
jandarmi este pus de acord cu conţinutul 
celorlalte prevederi legale în materie 
(Legea nr.17/1996, Legea nr.26/1994). 

    
12. Art. 31 Persoanele depistate ca instigatori 

precum şi participanţii direcţi la dezordine şi 
persoanele vinovate de încălcarea legii vor fi 
imobilizate, îndepărtate cât mai repede de 
locul tulburărilor şi conduse, după caz, la cel 
mai apropiat organ de poliţie sau post de 
jandarmi. 

Art. 31....... după caz, la cel mai apropiat 
organ de poliţie sau unitate de jandarmi. 

Corelare cu structura organizatorică 
propusă pentru Jandarmeria Română. 

    
13. Art. 46 alin. 1........un ajutor bănesc egal cu de 

şase ori...... 
Art. 46 alin. 1........un ajutor bănesc egal cu de 
douăsprezece ori...... 

Corelare cu prevederile art. 21 din 
Legea80/1995. 

    
14. Art. 46 alin. 2.........de un ajutor bănesc egal 

cu de trei ori...... 
Art. 46 alin. 2.........de un ajutor bănesc egal 
cu de şase ori...... 

Corelare cu prevederile art. 21 din 
Legea80/1995. 
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15. Art. 47............................................... Comisia propune ca după art. 47 din raportul 

iniţial să se introducă două articole noi, art. 47’ 
şi art.47’’ cu următoarele formulări: 
 
Art. 47’ Personalul militar şi civil al 
Jandarmeriei Române care execută, conduce 
sau coordonează misiuni şi sarcini de serviciu 
în condiţii de pericol deosebit, beneficiază de 
un spor de până la 30%, calculat la solda de 
bază respectiv salariul de bază. Categoriile de 
personal care beneficiză de acest spor, se 
stabilesc prin ordin al ministrului de interne. 
 Art. 47’’ Personalului militar şi civil al 
Jandarmeriei Române i se asigură gratuit, 
echipamentul de protecţie adecvat misiunilor 
specifice pe care le îndeplineşte, iar în cazul în 
care, ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de 
serviciu, i  s-au degradat ori distrus 
îmbrăcămintea, încălţămintea sau alte bunuri 
personale, are dreptul la despăgubiri 
corespunzătoare acordate de Ministerul de 
Interne. Personalului jandarmeriei care 
participă la misiuni de intervenţie a căror 
durată depăşeşc 4 ore, i se asigură gratuit, un 
supliment de hrană în echivalentul a 2000 de 
calorii, pentru fiecare zi de intervenţie. 

Articolele propuse sunt în conformitate cu 
prevederile art. 29-30 din Legea 
nr.121/1996. 
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16. Art. 54 Organizarea Jandarmeriei Române în  

mediul rural se face etapizat în decurs de 4 ani 
de la promulgarea prezentei legi. 
 

Comisia propune eliminarea articolului. Textul reformulat a fost cuprins la pct. 1 
din Raportul suplimentar, art. 4 alin. ultim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE            SECRETAR 
 
 
 Prof. dr. IOAN MIRCEA PAŞCU        MIHAIL GABRIEL IONIŢĂ 


