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COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 

AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI 
ECHILIBRU ECOLOGIC 

COMISIA PENTRU APĂRARE, 
ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ 

NAŢIONALĂ 

 
Bucureşti, 16.12.2009    

Nr. 26/756  Nr. 32/568 
 
 

Către 

    BIROUL  PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2009 pentru 

completarea art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, 

trimis Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic şi Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională, cu adresa nr. PL.x 528 din 2 noiembrie 2009. 

 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

 PREŞEDINTE, 
 

MIRCEA DUŞA 
 

     COSTICĂ CANACHEU 
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COMISIA PENTRU 

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI 

ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
COMISIA PENTRU APĂRARE, 

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ 
NAŢIONALĂ 

 
Bucureşti, 16.12.2009    

Nr. 26/756  Nr. 32/568 

 
R A P O R T      C O M U N 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.96/2009 pentru completarea art.17 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor 
 
       În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională, au fost sesizate prin adresa 

nr.PL.x528 din 2 noiembrie 2009, cu dezbaterea pe fond în procedură de 

urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.96/2009 pentru completarea art.17 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.997/3.09.2009) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.PL.x528/10.11.2009) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.598/10.11.2009) 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind 
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organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, 

aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările ulterioare, în 

sensul reglementării închirierii de către Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, pe perioadă determinată, prin structurile componente 

subordonate, a unor spaţii locative necesare cazării personalului propriu, 

ce se dau în folosinţă gratuită poliţiştilor şi cadrelor militare în activitate 

care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art.31 alin(1) şi (11) din Legea 

nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi de art. 201 alin.(1) şi (2) din Legea nr.80/1995 privind 

Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. 

     Comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea 

proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.76 alin.(1) din Constituţia României, republicată. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, membrii celor două comisii sesizate în 

fond au examinat proiectul de lege în şedinţe separate, în data de 25 

noiembrie 2009 – Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională, respectiv, 15 decembrie 2009 - Comisia pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

La lucrări a fost prezentă, în calitate de invitat, în conformitate cu 

art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna 

Irina Alexe – secretar de stat, Ministerul Administraţiei şi Internelor. 

La dezbateri au fost prezenţi 27 deputaţi, din totalul de 31 membri 

ai Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic şi 20 deputaţi, din totalul de 24 membri ai Comisiei 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

Raportul comun a fost adoptat cu majoritate de voturi de Comisia 

pentru apărare, ordone publică şi siguranţă naţională şi cu unanimitate de 

voturi de Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 27 

octombrie 2009. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat.  

 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

Mircea DUŞA Costică CANACHEU 

  

 
   
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert, Roxana Feraru 
Expert, Luminiţa Oprea 


