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RAPORT COMUN 
asupra  

Proiectului de Lege pentru completarea art. 12 din Ordonan�a de urgen�ă a Guvernului nr. 
104/2001 privind organizarea �i func�ionarea Poli�iei de frontieră Române 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările �i completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, împreună cu Comisia pentru apărare, ordine 
publică �i siguran�ă na�ională, cu Proiectul de Lege pentru completarea art. 12 din 
Ordonan�a de urgen�ă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea �i func�ionarea 
Poli�iei de frontieră Române, trimis cu adresa nr. PL-x 72 din 14 martie 2016 şi  înregistrat 
cu nr. 4c-11/312  din 15 martie 2015, respectiv cu nr. 4c-12/122 din 15 martie 2016. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) 
pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările �i completările 
ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat ini�iativa legislativă  în 
şedinţa din 7 martie 2016. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 60 din 20 ianuarie 2016, a avizat favorabil, cu 
observaţii şi propuneri, iniţiativa legislativă. 
 Comisia pentru administra�ie publică �i amenajarea teritoriului a avizat 
favorabil ini�iativa legislativă cu avizul nr. 4c-6/90 din 23 martie 2016. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare: completarea cu un nou alineat a art. 
12 din Ordonan�a de urgen�ă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea �i 
func�ionarea Poli�iei de frontieră Române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, 
cu modificările �i completările ulterioare, în sensul stabilirii competen�ei de numire �i 
eliberare din func�ie a �efilor serviciilor teritoriale ale poli�iei de frontieră. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 �i art. 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat,  cu modificările �i completările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină �i imunită�i �i Comisia pentru apărare, ordine publică �i siguran�ă na�ională 
au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive �i avizul Consiliului Legislativ în 
şedinţe separate.  

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică �i siguran�ă na�ională au dezbătut 
proiectul de lege în �edin�a din 23 martie 2016. 

La lucrările �edin�ei Comisiei au fost prezen�i 20 deputa�i din totalul de 27 
membri. 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Florea – Tiberiu 
Trifan, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină �i imunită�i au dezbătut proiectul de lege în 
�edin�a din 5 aprilie 2016. 
  La dezbateri au participat membrii Comisiei juridice, de disciplină  �i imunită�i, 
conform listei de prezen�ă. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invita�i, domnul Marin Valentin �i 
doamna Vicoleanu Carmen – consilieri juridici în Inspectoratul General al Poli�iei de 
Frontieră – MAI. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi �i membrii 
Comisiei pentru apărare, ordine publică �i siguran�ă na�ională au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru 
completarea art. 12 din Ordonan�a de urgen�ă a Guvernului nr. 104/2001 privind 
organizarea �i func�ionarea Poli�iei de frontieră Române în forma prezentată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
  

                      
            PREŞEDINTE,                                                         VICEPRE�EDINTE,     
 
     Bogdan Liviu CIUCĂ                                                        Ion RĂDUCANU 

 
 
 
 
              SECRETAR,                                                                   SECRETAR,                     
 
 
Sorin Constantin STRAGEA                                                      Ioan BENGA 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, George Cucu 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban                                                                                                               
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