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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
     COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE 
     PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 
     Nr.4c-15/706/2019 

         COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  
         ȘI IMUNITĂȚI 
         Nr.4c-13/948/2018/2019 
 
 

         București, 17 decembrie 2019 
         PL-x 405/2018/2019 

 
 

Către,  
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Legii pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice          
(PL-x 405/2018), aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr.145 din 13 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.319 din 24 aprilie 2019, prin care s-a constatat că Legea este 
neconstituțională în ansamblul său. 

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
ordinii şi siguranţei publice este trimisă cu adresa nr. PL-x 405/2018/2019 din 28 
octombrie 2019, spre dezbatere în fond, Comisiei pentru apărare, oridine publică și 
siguranță națională și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, în temeiul 
prevederilor art.133 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) lit.h) din 
Constituţia României, republicată. 
 

 

 PREŞEDINTE,          PREŞEDINTE,   
     

                  Ion MOCIOALCĂ    Nicușor HALICI   
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

     COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE 
     PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 
     Nr.4c-15/706/2019 

         COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  
         ȘI IMUNITĂȚI 
         Nr.4c-13/948/2018/2019 
 

         București, 17 decembrie 2019 
         PL-x 405/2018/2019 

 
 

RAPORT COMUN 
asupra 

 Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi 
siguranţei publice 
(PLx. 405/2018) 

 
1. În baza prevederilor art. 133 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, prin adresa nr. PLx. 405 din 28 octombrie 2019, Comisia pentru apărare, 
ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități au 
primit spre dezbatere, în fond, Legea pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice, aflată în procedură de 
reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.145 din 13 martie 2019, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.319 din 24 aprilie 2019, prin 
care s-a constatat că Legea este neconstituțională în ansamblul său. Legea este 
înregistrată la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională cu      
nr.4c-15/706/2019 din 29 octombrie 2019 și la Comisia juridică, de disciplină și 
imunități cu nr.4c-13/948/2018/2019. 

 
2. În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) lit.h) din 
Constituţia României, republicată. 

 
3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi 

ale art.91 alin.(9) alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
Decizională. 

 
4. Senatul, în calitate de Primă Cameră sesizată, a respins Legea în ședința 

din ziua de 21 octombrie 2019.  
 
5. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice în scopul adoptării unor 
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măsuri care să conducă la creşterea capacităţii de intervenţie în acest domeniu, prin 
instituirea instrumentelor legale necesare exercitării atribuţiilor de serviciu sau 
îndeplinirii misiunilor, dar şi a celor necesare asigurării unei protecţii juridice şi fizice 
a personalului angajat. 

6. Președintele României a formulat obiecția de neconstituționalitate a Legii 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi 
siguranţei publice, în temeiul art.146 lit. a) teza întâi din Constituția României, 
republicată, art. 11 alin.(1) lit.A.a) și al art.15 din Legea nr.47/1992 privind 
organizarea și funcționarea Curții Constituționale. În motivarea obiecției de 
neconstituționalitate sunt formulate critici de neconstituționalitate extrinsecă și 
intrinsecă. 

7. Curtea Constituțională a reținut că sunt formulate două categorii de critici 
de neconstituționalitate: extrinseci, referitoare la încălcarea art. 1 alin.(5), art.119 și 
art.147 alin.(4) din Constituție, determinată de lipsa solicitării avizului Consiliului 
Suprem  de Apărare a Țării, și intrinseci.  

 
Având în vedere constatarea viciilor de neconstituționalitate extrinsecă, vicii 

care afectează actul normativ în ansamblul său, Curtea apreciază că nu mai este 
necesar să examineze și criticile de neconstituționalitate intrinseci.  

 
Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat 

că Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
ordinii şi siguranţei publice este neconstituțională în ansamblul ei. 

 
Potrivit alin.(2) al art. 147 din Constituția României, republicată: În cazurile de 

neconstituționalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, 
Parlamentul este obligat să reexamineze dispozițiile respective pentru punerea lor de 
acord cu decizia Curții Constituționale. Această obligație a Parlamentului, prevăzută 
la alin.(2) al art. 147 din Legea fundamentală, nu se poate concretiza prin punerea de 
acord a legii trimise la promulgare cu decizia Curții Constituționale și cu prevederile 
din Constituția României, republicată, deoarece Legea a fost declarată 
neconstituțională în integralitatea ei. 

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

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisiile au 
dezbătut propunerea legislativă în şedinţe separate. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 
Legea în şedinţa din ziua de 12 noiembrie 2019.   

La lucrările Comisiei membrii acesteia au fost prezenţi conform listei de 
prezență. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională a hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaților un raport de respingere a Legii  pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice, ca urmare a Deciziei Curții 
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Constituționale nr.145 din 13 martie 2019, care a declarat Legea neconstituțională în 
ansamblul său. 

 
9. Comisia juridică, de disciplină și imunități a dezbătut Legea supusă 

procedurii de reexaminare în şedinţa din ziua de 17 decembrie 2019.  
La lucrările Comisiei deputaţii au fost prezenți conform listei de prezență.  
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, la dezbaterea Legii au participat 
invitați cu competențe în domeniu din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe raportul preliminar al Comisiei pentru 
apărare, ordine publică și siguranță națională a Camerei Deputaților. 

 
         10. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii sesizate în fond 
au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere și adoptare, un 
raport de respingere a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul ordinii şi siguranţei publice. 
 
 
 
 

   PREŞEDINTE 
           Ion MOCIOALCĂ 

PREŞEDINTE 
Nicușor HALICI 

 
 
 
 
 

 
 

                SECRETAR 
          Dumitru LUPESCU                    
                                 

SECRETAR 
Aida-Cristina CĂRUCERU         
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Consilier parlamentar,          Consilier parlamentar, 
Cătălin Chiper      Rodica Penescu 
                 


