CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
privind modificarea şi completarea Legii 550 din
29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei
Române

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Articolul I – Legea nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind
organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificarile si
completarile ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Dupa litera f) din alineanul 1 al articolului 4 se introduce
o noua litera (f1) care va avea următorul cuprins:
(f1) unităţile şi subunităţile de jandarmerie rurala.
2. Dupa articolul 14 se introduce un nou articol 141, care va
avea urmatorul cuprins:
(1) La propunerea inspectorului general al Jandarmeriei
Române, ministrul afacerilor interne, poate înfiinţa unitati/subunitati de
jandarmerie rurala, în baza criteriilor demografice si teritoriale, precum
si in funcţie de evolutia fenomenului infractional la nivel rural si al
oraselor mici, în conditiile legii si în limita posturilor aprobate şi a
fondurilor bugetare alocate.
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(2) Unitatile/subunitatile de jandarmerie rurala sunt subordonate
nemijlocit inspectoratului de jandarmi judeţean si se infiinteaza la
nivelul unitatilor administrativ teritoriale cu rang de comuna ori a
oraselor cu populatie sub 10.000 de locuitori.
(3) Unitatile/subunitatile de jandarmerie rurala sunt destinate
executării misiunilor specifice de asigurare şi restabilire a ordinii
publice, actionand in colaborare cu structurile de politie organizate la
nivel rural.
(4) Zona de responsabilitate a unitatilor/subunitatilor de
jandarmerie rurala va fi stabilitata prin ordin al ministrului afacerilor
interne la propunerea inspectorului general al Jandarmeriei Romane si
va cuprinde mai multe unitati administrativ teritoriale.

Articolul II
(1) Prezenta lege intra in vigoare incepand cu data de
1 ianuarie 2017.
(2) In 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi,
Guvernul va emite hotararea de Guvern privind aprobarea numărului de
posturilor de ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi
profesionişti, militari în termen, militari cu termen redus şi al
personalului contractual din Jandarmeria Română, în timp de pace şi la
mobilizare, valabil incepand de la 1 ianuarie 2017.
(3) Pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va
identifica resursele bugetare pentru punerea in aplicare aprevederilor
prezentei legi.
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a
din Constituţia României, republicată.
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