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RAPORT

asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă
a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată
spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de
Urgenţă

Guvernului

nr.

105/2001

privind

frontiera

de

stat,

trimisă

cu

adresa

nr. PL x 686, din 23 decembrie 2013, înregistrată sub nr. 4c-12/456 din 24 decembrie
2013.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţie şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 17 decembrie 2013.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă cu observaţii şi
propuneri, conform avizului nr. 1028 din 27.09. 2013.
Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu nr. 579 din 6.12.2013, nu susţine
adoptarea propunerii legislative.
Obiectul de reglementare îl constituie modificarea O.U.G. nr. 105/2001 privind
frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, în sensul
acordării posibilităţii efectuării, în zona de frontieră, a activităţilor privind managementul
vânatului, precum şi permiterii vânătorii de-a lungul frontierei de stat, pe adâncimea de
500 m de la linia de frontieră către interior.
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din 4
februarie 2014.

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul chestor de poliţie Doru
Dumitrescu, subsecretar de stat Departamentul Schengen din Ministerul Afacerilor
Interne.
La lucrări au fost prezenţi, din totalul de 24 de deputaţi, 21 membri ai Comisiei.
În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să
propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative pentru
modificarea pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă Guvernului nr. 105/2001 privind
frontiera de stat.
În raport de obiectul şi conţinutul său iniţiativa legislativă face parte din categoria
legilor organice.
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