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Către,
BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAȚILOR
Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru
completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, transmis Comisiei pentru
administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei pentru apărare, ordine publică și
siguranță națională pentru dezbatere în fond, cu adresa nr. PL. x 174/2022 din 11 aprilie
2022.

PREȘEDINTE

PREȘEDINTE

Simona BUCURA-OPRESCU

Pavel POPESCU
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RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor
Interne
În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin. (1) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administraţie
publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru
completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, transmis cu adresa nr. PLx.174/2022 din 11 aprilie
2022.
În conformitate cu prevederile art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
cu modificările și completările ulterioare și ale art.75 din Constituţia României, republicată,
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în şedinţa din
4 aprilie 2022.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu observații și propuneri,
conform avizului nr. 148 din 15 februarie 2022.
Consiliul Suprem de Apărare al Țării a avizat proiectul de lege, conform Hotărârii
nr.10 din 7 februarie 2022.
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege,
conform avizului nr.4c-13/262 din 19 aprilie 2022.
Proiectul de

lege are ca obiect de reglementare completarea articolului 12 din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007, în sensul prevederii posibilităţii ca unităţile
subordonate direcţiilor generale/direcţiilor din aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne
să dobândească personalitate juridică prin ordin al ministrului afacerilor interne.
Potrivit prevederilor art.62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările și completările ulterioare, Comisiile şi-au desfăşurat lucrările în ședințe separate în
data de 21 iunie 2022.
La lucrările comisiilor deputații au fost prezenți conform listelor de prezență.
În conformitate cu prevederile art.56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, la lucrări au participat în calitate de invitați
domnul Adrian Voican – secretar de stat și doamna Ancuța Frunză – șef birou din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne.
În urma examinării şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu
majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor
Interne cu amendamente admise redate în anexa la prezentul raport comun.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor
ordinare.

PREȘEDINTE,
Simona BUCURA-OPRESCU

PREȘEDINTE
Pavel POPESCU

SECRETAR,
Christine THELLMANN

SECRETAR,
Dumitru RUJAN

Sef serviciu, Cristian BITEA
Consilier parlamentar, Nicoleta TOMA

Consilier parlamentar, Luminița OPREA
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Anexa

AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
Crt.
0
1.

2.

Text proiect de lege
1
Lege
pentru completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne
Articol unic. – La articolul 12 din Ordonanţa de
Urgență nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu
modificările şi completările ulterioare, după alineatul
(5) se introduce un nou alineat, alin. (51) cu următorul
cuprins:

Amendamente propuse
(autor amendamente)
2

Motivare

Articol unic. – La articolul 12 din Ordonanţa de
urgență nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu
modificările şi completările ulterioare, după alineatul (4) se
introduce un nou alineat, alin. (41) cu următorul cuprins:

Conform expunerii de
motive și corelării cu
celelalte acte normative
incidente

3

Nemodificat

Autori: membrii Comisiei pentru administrație publică și
amenajarea teritoriului și ai Comisiei pentru apărare,
ordine publică și siguranță națională
3.

(51) Fără a afecta structura organizatorică
stabilită potrivit alin.(2), structurile Ministerului
Afacerilor Interne care îndeplinesc condițiile prevăzute
la art.187 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, se pot înființa
ca entități cu personalitate juridică, prin ordin al
ministrului, care se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

(41) Fără a afecta structura organizatorică stabilită
potrivit alin.(2), structurile Ministerului Afacerilor Interne
care îndeplinesc condițiile prevăzute la art.187 din Legea
nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare, pot dobândi personalitate juridică,
prin ordin al ministrului, care se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Conform expunerii de
motive și corelării cu
celelalte acte normative
incidente

Autori: membrii Comisiei pentru administrație publică și
amenajarea teritoriului și ai Comisiei pentru apărare,
ordine publică și siguranță națională
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