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CĂTRE: 
 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI  DEPUTAȚILOR  

 

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  pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi 
regimul stării de urgenţă, trimis cu adresa nr. PLx 128 din 13 martie 2019 şi înregistrat 
cu nr. 4c-15/222 din 14.03.2019. 

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

categoria legilor organice.  
 

 

VICEPREȘEDINTE, SECRETAR, 
 

Bogdan Ionel RODEANU
 

Dumitru LUPESCU 
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RAPORT  
 

asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi  

regimul stării de urgenţă  
 

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  pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi 
regimul stării de urgenţă, trimis cu adresa nr. PLx 128 din 13 martie 2019 şi înregistrat 
cu nr. 4c-15/222 din 14.03.2019. 

Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 1117/26.11.2018, a avizat favorabil 
acest proiect de lege. 

Senatul a adoptat proiectul de lege, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României republicată. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale,  conform avizului cu nr. 4c-6/223 din 20 martie 2019, a avizat favorabil 
acest proiect de lege. 

 Consiliul Suprem de Apărare a Țării, conform avizului cu nr. 124 din 20 
noiembrie 2018, a avizat acest proiect de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor 
dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/1999. Soluţiile legislative propuse 
asigură cadrul legal pentru pregătirea şi utilizarea resurselor umane din rezerva de 
mobilizare, respectiv pentru accesarea produselor şi serviciilor din economia naţională 
de care forţele destinate apărării au nevoie pentru îndeplinirea misiunilor pe timpul 
stărilor de urgenţă şi de asediu.  

2. Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice 

3. În conformitate cu prevederile art. 55 din regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, la dezbateri a participat ca invitat 
domnul, domnul secretar de stat Mihai CHIRICĂ, din partea Ministerului Apărării 



Naționale și domnul subsecretar de stat Mihai BOBESCU, din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne.  

4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) și (3) din Constituţia României, 
republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

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

6. În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională au hotărât, cu unanimitate de voturi  să propună plenului Camerei 
Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi 
regimul stării de urgenţă. Plx 128/2019, în forma adoptă de Senat.    
 
 

VICEPREȘEDINTE, SECRETAR, 
 

Bogdan Ionel RODEANU
 

Dumitru LUPESCU 
 


