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    Către,  
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN  asupra proiectului de Lege  pentru  

modificarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, 

desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, trimis Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului, în fond, cu adresa PLx. 811/2015 din  16 noiembrie 2015. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
 
 

                  VICEPREŞEDINTE,                                           PREŞEDINTE, 
 

                   ION RĂDUCANU                                     PAUL VICTOR DOBRE  
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RAPORTCOMUN 
asupra proiectului de Lege  pentru  modificarea  Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia 
infrastructurilor critice 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului  şi  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate, 

spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea  Ordonanţei  de  urgenţă a 

Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, 

trimis cu adresa nr. PLx.811 din 16 noiembrie 2015 şi înregistrat cu nr.4c-12/348 din 

17.11.2015, respectiv 4c-6/452 din 17.11.2015. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în ședința din 

10 noiembrie 2015. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 1120 din 

20.10.2015. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice. 

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

republicat, membrii celor două Comisii au examinat proiectul de lege în şedinţe separate.  

 



 

La şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din data de 3 

decembrie 2015 au fost   prezenţi 24 deputaţi din cei 26 de membri. 

La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  din data de 

8 decembrie  2015 au fost prezenţi 20 deputaţi din cei 22 de membri.  

La lucrări a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Afacerilor Interne, 

doamna Irina Alexe – Secretar general adjunct.  

În urma dezbaterilor, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  şi 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei  de  urgenţă a Guvernului 

nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice în forma 

prezentată. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 73 din 

Constituţia României, republicată. 

 
 
  

            VICEPREŞEDINTE,                                        PREŞEDINTE,       
             Ion RĂDUCANU                                    Paul Victor DOBRE 
 
 
                        SECRETAR,      SECRETAR, 
                       Ioan BENGA        Constantin AVRAM 

 
 
 
 
 
              

Consilier parlamentar, Luminița Oprea        Sef serviciu Sofia Chelaru 
          Consilier parlamentar Nicoleta Toma 
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