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RAPORT COMUN  
asupra   

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţilor de 

prevenire şi combatere a corupţiei 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate spre 

dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2013 privind stabilirea unor măsuri 

pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei, trimis 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PL-x 205 din 17 iunie 2013, 

înregistrat cu nr. 31/767 din 17 iunie 2013 şi Comisiei pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională, cu adresa nr. PL-x 205 din 17 iunie 2013, înregistrat cu nr. 

32/230 din 18 iunie 2013. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, în conformitate cu 

dispoziţiile art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (8) 

pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi 

propuneri, conform adresei cu nr. 532 din 12 iunie 2013. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea unor acte 

normative, în scopul extinderii competenţelor Direcţiei Generale Anticorupţie din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin stabilirea acesteia ca structură de poliţie 

judiciară specializată pentru prevenirea şi combaterea corupţiei. 

În conformitate cu Expunerea de motive, “Direcţia Generală Anticorupţie este 

singura structură de poliţie specializată la nivel naţional pentru prevenirea şi 

combaterea corupţiei, având competenţă numai în ceea ce priveşte personalul 

Ministerului Afacerilor Interne”.  

Scopul iniţiativei legislative este acela de a extinde competenţele Direcţiei 

Generale Anticorupţie în întregul sector public, acordând “competenţe materiale 

generale lucrătorilor specializaţi ai Direcţiei pentru a efectua activităţi de prevenire 

şi descoperire, precum şi actele de cercetare penală dispuse de procurorul competent, 

privind infracţiunile prevăzute de Legea nr.78/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare”. 

  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic a avizat favorabil iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 2 iulie 2013, cu 

unanimitate de voturi, conform adresei cu nr.26/270 din 2 iulie 2013. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi membrii Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi au examinat, în şedinţele din 18 iunie 2013 şi 3 septembrie 

2013, iniţiativa legislativă, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ şi 

avizul Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat din partea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală Anticorupţie, domnul dr. Arion-

Ţigănaşu Jănică – chestor de poliţie, director general al Direcţiei Generale 

Anticorupţie.  
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Domnul Arion-Ţigănaşu Jănică a informat membrii celor două Comisii cu 

privire la faptul că susţine adoptarea proiectului de lege în forma iniţiatorului - 

Guvernul României. 

 Din numărul total de 26 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi au fost prezenţi la lucrările Comisiei 17 deputaţi şi din partea Comisiei 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost prezenţi 21 deputaţi din 

numărul total de 24 membri ai comisiei. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, un raport comun 

de adoptare în forma prezentată de iniţiator. 

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

categoria legilor organice. 

 

          PREŞEDINTE,                                                   PREŞEDINTE,                                        

Bogdan Liviu CIUCĂ                                         Ion MOCIOALCĂ  

 

 

 

 

 
 
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier  parlamentar,                              Consilier  parlamentar, 

 
                 Rodica PENESCU                                                           Luminiţa OPREA 
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