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Bucureşti, 24 septembrie 2019
BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR,
Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.32/2019 pentru autorizarea
Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţele proprii autovehiculele în
care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe
teritoriul României, cu care Comisia pentru industrii şi servicii , Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi , Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și
Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în fond, transmis cu adresa
PL.x 303 din 1 iulie 2019.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria
legilor ordinare.
PREŞEDINTE,
Iulian Iancu

PREŞEDINTE,
Nicușor Halici

PREŞEDINTE,
Lucian Nicolae Bode
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PREŞEDINTE,
Ion Mocioalcă
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PLx 303/2019
R A P O R T C O M U N
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în
evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc
cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României

În conformitate cu prevederile art.95 şi ale art. 115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru
industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru apărare,
ordine publică și siguranță națională şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au
fost sesizate în fond, pentru dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.32/2019 pentru autorizarea Serviciului de
Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţele proprii autovehiculele în care se
deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul
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României, transmis cu adresa nr. PL.x 303/2019 din 1 iulie 2019 şi înregistrat la comisii
sub nr.4c-3/250/2019, nr.4c-13/579/2019, nr.4c-15/503/2019, respectiv nr.4c-4/98/2019.
Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi
ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, Camera decizională este Camera Deputaţilor.
Proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a fost adoptat de
Senat în şedinţa din 26 iunie 2019 ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit
art. 115 alin (5) din Constituţia României, republicată.
La întocmirea prezentului raport, cele patru comisii au avut în vedere avizul
favorabil al Consiliului Legislativ (nr.410/22.05.2019).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare autorizarea Serviciului de
Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţe proprii autovehiculele în care se deplasează
Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei oficiale desfăşurate pe teritoriul României
în perioada 31 mai - 2 iunie 2019.
În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, comisiile au dezbătut actul normativ în şedinţe separate.
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile au examinat proiectul de
lege după cum urmează: Comisia pentru industrii și servicii în ședința din data de 11
septembrie 2019 , Comisia juridică, de disciplină și imunități în ședința din data de
17 septembrie 2019, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
în ședința din data de 11 septembrie 2019 iar membrii Comisiei pentru transporturi
şi infrastructură în şedinţa din 24 septembrie 2019.
La lucrările Comisiei pentru industrii și servicii, au fost prezenți 18 deputați
din totalul de 22 membri ai comisiei, la lucrările Comisiei juridice, de disciplină și
imunități au fost prezenți deputaţii conform listei de prezență, la lucrările Comisiei
pentru apărare, ordine publică și siguranță națională şi la lucrările Comisiei pentru
transporturi şi infrastructură au fost prezenţi deputaţii conform listelor de prezenţă.
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Potrivit prevederilor art. 55 şi ale art. 56 alin. (2) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la lucrările comisiilor
au participat, în calitate de invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor patru comisii au hotărât, cu
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să
înregistreze în evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa
Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României, în forma adoptată de
Senat.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria
legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Iulian Iancu

Nicușor Halici

Lucian Nicolae Bode

SECRETAR,

SECRETAR,

SECRETAR,

Adnagi Slavoliub Aida Cristina Căruceru

Marius Bodea
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PREŞEDINTE,
Ion Mocioalcă

SECRETAR,
Dumitru Lupescu

