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RAPORT COMUN  
asupra   

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie 

din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost 

sesizate spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2005 privind 

operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu 

adresa nr. PL-x 167 din 29 mai 2012, înregistrat cu nr. 31/384 din  30 mai 2012 şi 

Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu adresa nr. PL-x 167 

din 29 mai 2012, înregistrat cu nr. 32/156 din 30 mai 2012. 

Senatul, în calitate de primă Cameră  sesizată, a adoptat proiectul de lege, în 

şedinţa din 21 mai 2012. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu dispoziţiile 

art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din 
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Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, proiectul de 

lege conform adresei cu nr.1235 din 24 noiembrie 2011. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei 

generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu 

modificări prin Legea nr.383/2005, în sensul dobândirii personalităţii juridice de către 

Direcţia Generală Anticorupţie, precum şi al abilitării acesteia de a administra sistemul 

telefonic call-center anticorupţie, care are ca scop preluarea sesizărilor formulate de 

către cetăţeni cu privire la faptele de corupţie, indiferent de calitatea persoanelor care le-

au comis sau de valoarea pagubei materiale, de gravitatea perturbării  aduse unei 

autorităţi publice, instituţii publice sau oricărei alte persoane juridice, de valoarea sumei 

sau a bunului care formează obiectul infracţiunii de corupţie. 

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

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi membrii Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege, expunerea de motive şi avizul 

Consiliului Legislativ în şedinţele din 13 iunie 2012 şi, respectiv 19 iunie 2012.  

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, doamna Irina Alexe – Şef departament şi domnul Arion-

Ţigănaşu Jănică – chestor de poliţie, director general al Direcţiei Generale Anticorupţie.  

Domnul Arion-Ţigănaşu Jănică a informat membrii celor două Comisii cu 

privire la faptul că susţine adoptarea proiectului de lege în forma iniţiatorului – 

Guvernul României, formă adoptată de Senat. 

Din numărul total de 23 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

au fost prezenţi la lucrările Comisiei 17 deputaţi şi din partea Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională au fost prezenţi 20 membri ai Comisiei, din 

numărul total de 23 deputaţi. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii sesizate în fond au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 
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adoptare, un raport comun de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2005 privind 

operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor.  

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

legilor ordinare. 

 

 

       VICEPREŞEDINTE,                                       PREŞEDINTE,                                

                   Florin IORDACHE                                       Costică CANACHEU  

 

 

 

 

 

              SECRETAR,                    SECRETAR, 

            Gabriel ANDRONACHE        Gheorghe ANA 

 

 
 
      
 

 
 

 
Întocmit: Consilier  parlamentar  Rodica PENESCU   
      Consilier  parlamentar     George CUCU 

 
                                            


