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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR 

  
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 
Nr. 4c-12/801/2017 

                         Bucureşti, 19.06.2017  
                                   PLx. 176/2017 

 
  

Către 

BIROUL PERMANENT 

AL CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL  SUPLIMENTAR asupra propunerii 

legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 550 din 29 noiembrie 

2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, trimisă cu adresa 

nr. PLx. 176 din 15 mai 2017 şi înregistrată cu nr. 4c-12/801 din 16.05.2017.  

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

categoria legilor organice. 

 

Preşedinte, 

 

Dorel-Gheorghe CĂPRAR 

george.cucu
Original
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR                                                                                   
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 
Nr. 4c-12/801/2017 

                         Bucureşti, 19.06.2017  
                                   PLx. 176/2017 

 
 

RAPORT SUPLIMENTAR  
asupra propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 

550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea și funcționarea 
 Jandarmeriei Române 

 
 
 
 
 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 pe fond, cu propunerea legislativă privind 
modificarea și completarea Legii nr. 550 din 29 noiembrie 2004, trimisă cu 
adresa nr. PLx. 176 din 15 mai 2017 şi înregistrată cu nr. 4c-12/801 din 
16.05.2017. 
 Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 
550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, cu 
modificările ulterioare, în sensul autorizării personalului militar al 
Jandarmeriei Românei să dețină și să folosească arme cu tranchilizante, 
substanțe tranchilizante, arme cu glonț de cauciuc, dispozitive cu ultrasunete 
și gaze iritante precum și orice alte mijloace de protecție și de imobilizare în 
anumite situații, expres prevăzute de lege.  
 2. Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 157/22.03.2017, a avizat 
favorabil propunerea legislativă. 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, 
republicată, Camera Deputaţilor este prima cameră sesizată. 

4. Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 
au dezbătut inițiativa legislativă în ședința din data de 7 iunie 2017.  

    Din totalul de 21 de membri, au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 
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5. La dezbateri au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, în conformitate cu 
prevederile  art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, doamna Cristina 
Maria Manda, subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.  

6. Inițiativa legislativă face parte din categoria legilor organice. 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea acestei propuneri 
legislative, cu amendamentele admise cuprinse în anexa cu amendamente, ce face 
parte integrantă din prezentul raport. 

În ședința Plenului Camerei Deputaților din data de 12 inie 2017, inițiativa 
legislativă a fost retrimis ă la Comisie pentru o nouă dezbatere. 

În data de 12. 06. 2017 a fost înregistrată la dosarul proiectului scrisoarea 
ministrului afacerilor interne, cu nr. 4c-12/850/2017, prin care se solicită 
respingerea propunerii legislative, în forma prezentată.  

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au 
reluat dezbaterea asupra inițiativei legislative în ședința din 19 iunie 2017. 

La dezbateri au fost prezenți atât reprezentantul M.A.I., doamna 
subsecretar de stat Maria Cristina Manda, cât și ini țiatorul.  

În urma dezbaterilor și urmare amendamentelor depuse, membrii Comisiei 
au hotărât, în unanimitate, adoptarea inițiativei legislative cu amendamente 
admise prezentate în anexa ce face parte integrantă din prezentul raport. 
  
 

 
Preşedinte, 

 
Dorel-Gheorghe CĂPRAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar 
George Cucu 
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ANEXA AMENDAMENTE ADMISE  
 
Nr. 
Crt. 

Forma propusă de inițiator Amendamentul propus Motivație 

 
  1. 

LEGE privind modificarea 
și completarea Legii nr. 550 
din 29 noiembrie 2004 
privind organizarea și 
funcționarea Jandarmeriei 
Române 

LEGE  pentru completarea 
Legii nr. 550/ 2004 privind 
organizarea și funcționarea 
Jandarmeriei Române 

Tehnica legislativă. 

 
 2. 

Articol unic:  Legea nr. 
550/2004 privind organizarea 
și funcționarea Jandarmeriei 
Române, cu modificările și 
completările  ulterioare, se 
modifică după cum 
urmează: 
După articolul 29, se 
introduce un nou articol, 
articolul 291 , cu următorul 
cuprins: 
 

Articol unic:  După articolul 
29 din Legea nr. 550/2004 
privind organizarea și 
funcționarea Jandarmeriei 
Române publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I nr. 1175 
din 13 decembrie 2004, cu 
modificările ulterioare,  se 
introduce un nou articol, 
articolul 291, cu următorul 
cuprins: 
 
Amendament al Comisiei 
pentru apărare. 

Conform normelor 
de tehnică legislativă. 

 
 
 
  3. 

”Art. 291 – În îndeplinirea 
atribuțiilor de serviciu, 
personalul militar al 
Jandarmeriei Române este 
autorizat să dețină și să 
folosească arme cu 
tranchilizante, substanțe 
tranchilizante, arme cu glonț 
de cauciuc, dispozitive cu 
ultrasunete sau substanțe 
iritante, precum și orice alte 
mijloace de protecție și de 
imobilizare pentru: 
             a) îndepărtarea sau 
imobilizarea animalelor care 
amenință viața sau 
integritatea corporală a 
persoanelor sau bunurilor 
acestora; 
 
             b) imobilizarea 
animalelor a căror viață sau 

”Art. 291 – (1) În îndeplinirea 
atribuțiilor de serviciu, 
personalul militar al 
Jandarmeriei Române este 
autorizat să dețină și să 
folosească arme cu 
tranchilizante, substanțe 
tranchilizante, arme cu glonț 
de cauciuc, dispozitive cu 
ultrasunete sau substanțe 
iritante, precum și orice alte 
mijloace de protecție și de 
imobilizare pentru: 
       a) îndepărtarea sau 
imobilizarea animalelor care 
amenință viața sau integritatea 
corporală a persoanelor ori 
integritatea bunurilor 
acestora; 
 
        b) – nemodificat; 
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integritate corporală este pusă 
în pericol în urma unei 
intervenții umane.” 

    
 
 
 (2)       Produsele medicale 
veterinare care conțin 
substanțe din categoria 
psihotrope, precum și cele 
care conțin substanțe aflate 
sub control național pot fi 
utilizate în vederea 
imobilizării sau capturării 
animalelor de către 
personalul specializat din 
cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, de 
profesie medic veterinar, cu 
respectarea prevederilor 
legale în vigoare. 
(3) Armele cu tranchilizante 
şi substanţele tranchilizante 
se folosesc numai de 
personalul militar al 
Jandarmeriei Române cu 
studii medii de medicină 
veterinară, sub îndrumarea 
şi responsabilitatea unui 
medic veterinar. 
(4) Deţinerea şi gestionarea 
produselor medicinale 
veterinare prevăzute la alin. 
(2) sunt în responsabilitatea 
medicilor veterinari din 
cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, cu 
respectarea prevederilor 
Legii nr. 339/2005 privind 
regimul juridic al plantelor, 
substanţelor şi preparatelor 
stupefiante şi psihotrope, cu 
modificările şi completările 
ulterioare”.  

Autori: 
deputat PSD  Dănuţ Păle 
deputat PSD  Ioan Munteanu 
deputat PSD Alexandru 
Stănescu 
deputat PSD  Ioan Dîrzu 
deputat PSD  Dan Ciocan 
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