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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională 

București, 12.11.2019                              

Nr. 4c-15/655/2019                                                                     
 

Plx 436/2019 

 
 
Către: 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTA ŢILOR, 
 

   
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 

respingerea Ordonanţei Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea pct.1 din anexa la 

Legea nr.196/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.74/2001 privind 

abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a angaja şi presta servicii, transmis cu 

adresa Pl x 436/2019 din 8 octombrie 2019 şi înregistrat la  Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională cu nr. 4c-15/655  din 9.10.2019.                                                                     

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

legilor ordinare.  

  

 

PREŞEDINTE, 
 

Ion MOCIOLC Ă 

SECRETAR, 
 

Dumitru LUPESCU 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 

Comisia pentru apărare, ordine publică 
și siguranță națională 

București, 12.11.2019                              

Nr. 4c-15/655/2019                                                                     
 

Plx 436/2019 
 

 
RAPORT  

 
asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei  

Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea pct.1 din anexa la Legea  
nr.196/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.74/2001 

 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne  de a angaja şi presta servicii 
 

 

 

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 proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei 
Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea pct.1 din anexa la Legea nr.196/2002 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.74/2001 privind abilitarea Ministerului 
Afacerilor Interne de a angaja şi presta servicii, trimis cu adresa nr. Pl x 436/2019 din 8 
octombrie 2019 şi înregistrat la  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională cu nr. 4c-15/655  din 9.10.2019.                                                                     .                      

Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 712/20.08.2019, a avizat favorabil 
proiectul de ordonanță.  

Comisia juridică pentru disciplină și imunit ăți, a avizat favorabil acest proiect 
de lege. 

Senatul, în calitate de prim ă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
pentru respingerea ordonantei, în şedinţa din 2 octombrie 2018. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea pct.1 din anexa la 
Legea nr.196/2002, în sensul încadrării ca „prestări servicii” a unor activităţi de însoţire 
de către personalul ministerului Afacerilor Interne, prin utilizarea mijloacelor specifice, 
cu ocazia organizării, pe drumurile publice, a unor activităţi autorizate, ce presupun 
restricţionarea circulaţiei pe anumite sectoare de drum public, precum şi a transporturilor 
speciale. 

2. Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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3. Camera Deputaților este cameră decizională, în conformitate cu dispozițiile 
art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

4. În conformitate cu prevederile art. 55 din regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, la dezbateri a participat ca invitat 
domnul secretar de stat Mihai Bobescu din cadrul Ministerului Afacerilor Interne .  

5. Membrii Comisiei pentru  apărare,  ordine  publică şi siguranţă  naţională  au  
fost prezenţi  la  ședință conform listei de prezență. 

6. În urma dezbaterilor, în ședința  din 12 noiembrie 2019, membrii Comisiei 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au hotărât, cu unanimitate de 
voturi  să propună plenului Camerei Deputaților,  adoptarea  proiectului de Lege 
privind aprobarea  Ordonanţei Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea pct.1 din 
anexa la Legea nr.196/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.74/2001 
privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a angaja şi presta servicii -  PlX 
436/2019 -  cu amendamentele admise prevăzute în Anexă. 
 
 
 

 
 
 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

Ion MOCIOLC Ă 

SECRETAR 
 

Dumitru LUPESCU 
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Anexa 
Plx 436/2019 

A M E N D A M E N T E     A D M  I  S E    

Nr. 
crt. 

O.G. nr. 17/2019 pentru 
modificarea pct. l din anexa Ia 
Legea nr. 196/2002 pentru 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 74/2001 privind 
abilitarea Ministerului Afacerilor 
Interne de a angaja şi presta 
servicii 

Textul  Senatului  
 

Amendamente propuse Motivare 

0 1 2 3 4 
1.   

 
 

---------------------- 

L E G E privind respingerea 
Ordonanţei Guvernului nr.17/2019 pentru 
modificarea pct . l din anexa la Legea 
nr.196/2002 pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.74/2001 privind abilitarea 
Ministerului Afacerilor Interne de aangaja 
şi presta servicii. 
 

L E G E privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea pct. 
l din anexa la Legea nr.196/2002 pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.74/2001 
privind abilitarea Ministerului Afacerilor 
Interne de aangaja şi presta servicii. 
 
Autor 
Comisia pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională 

 

2.   
 
 
 

--------------------- 

Articol unic. - Se respinge Ordonanţa 
Guvernului nr.17 din 21 august 2019 
pentru modificarea pct. l din anexa la 
Legea nr.196/2002 pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.74/2001 privind 
abilitarea Ministerului Afacerilor Interne 
de a angaja şi presta servicii, adoptată în 
temeiul art. l pct. III poz.2 din Legea nr. 
128/2019 privind abilitarea Guvernului de 
a emite ordonanţe, şi publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.694 din 22 august 2019. 
 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.17 din 21 august 2019 pentru 
modificarea pct. l din anexa la Legea 
nr.196/2002 pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.74/2001 privind abilitarea 
Ministerului Afacerilor Interne de a angaja şi 
presta servicii, adoptată în temeiul art. l pct. III 
poz.2 din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.694 din 22 august 2019. 
Autor 
Comisia pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională 
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3.  Ordonanţă pentru modificarea 
pct. l din anexa la Legea 
nr.196/2002 pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.74/2001 privind abilitarea 
Ministerului Afacerilor Interne 
de a angaja şi presta servicii 

--------------- Nemodificat 

 

4.  Articol unic . - Punctul nr. 1 din 
anexa la Legea nr. 196/2002 
pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 74/2001 privind 
abilitatea Ministerului Afacerilor 
Interne de angaja şi presta 
servicii, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
288 din 29 aprilie 2002, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„1. Însoţirea cu personal şi 
mijloace tehnice specifice a 
concursurilor organizate pe 
drumurile publice, autorizate 
potrivit legii, care presupun 
restricţionarea circulaţiei pe 
anumite sectoare de drum 
public, precum şi a 
transporturilor de valori, a celor 
periculoase, agabaritice,sau 
speciale.” 

 

 
 
 
 
 
 
 

--------------- 

Nemodificat 
 

 

 

 


