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COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ
ŞI IMUNITĂŢI

AVIZ
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
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru
modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat, trimisă cu adresa nr.
PL-x 686 din 23 decembrie 2013, înregistrată cu nr.4c-11/1624 din 27 decembrie 2013.
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 17 decembrie 2013, în calitate de
primă Cameră sesizată.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din
Constituţia României, republicată şi art. 92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr.243/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul acordării posibilităţii efectuării, în zona de frontieră, a
activităţilor privind managementul vânatului, precum şi al stabilirii unor noi reguli privind desfăşurarea
vânătorii de-a lungul frontierei de stat, pe adâncimea de 500 m de la linia de frontieră către interior.
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 18 februarie 2014.
Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive, punctul
de vedere al Guvernului României, transmis cu adresa nr.2307 din 29 noiembrie 2013, conform căruia
Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative şi avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al
Consiliului Legislativ, aviz transmis prin adresa cu nr.1028 din 27 septembrie 2013.
În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de voturi,
avizarea negativă a propunerii legislative întrucât efectuarea vânătorii cu arme de foc în zona de frontieră
presupune un risc suplimentar din punct de vedere al relaţiilor cu statele vecine precum şi asumarea unor
riscuri nejustificate în cazul înregistrării în practică a unor situaţii privind deschiderea focului către teritoriul
statului vecin, încălcându-se astfel prevederile art.46 alin.(1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.105/2001, potrivit cărora persoanelor cărora se deplasează sau care desfăşoară diferite activităţi în
apropierea frontierei de stat le este interzis să tragă cu arma peste frontiera de stat.
În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor
organice, fiind incidente prevederile art.3 alin.(2) din Constituţia României, republicată.
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