
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
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          Pl.x – 64/2007 
 

Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

                             Nr. 31/139 /2007 
 

Comisia pentru apărare, ordine  
publică şi siguranţă naţională 

Nr.32/122/2007 

 
 

RAPORT COMUN 
asupra propunerii  legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 550/2004 

privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române 
 

1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate, spre dezbatere, în fond, 
cu propunerea  legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 550/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, trimisă cu adresa nr. Pl-x 64 din 19 
februarie 2007, înregistrată sub nr. 31/139 din 20 februarie 2006, respectiv 32/122 din 
21.02.2007.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă cu unele observaţii şi 
propuneri, conform avizului nr.1721 din 18 decembrie 2006. 

Guvernul, prin punctul său de vedere, transmis cu adresa nr. 94 din 11 ianuarie 2007, 
nu susţine adoptarea  propunerii legislative. 

Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea 
alin. (1) al art. 1, precum şi a lit. r) de la alin. (1) al art. 19 din Legea nr. 550/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, în scopul învestirii personalului 
specializat al Jandarmeriei Române cu dreptul de a efectua cercetarea penală pentru 
infracţiunile constatate în timpul executării misiunilor specifice.  

2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit art.73 din 
Constituţia României, republicată. 

3. La lucrări a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Administraţiei 
şi Internelor – domnul Mircea Alexandru – secretar de stat. Iniţiatorii, deşi au fost invitaţi, 
nu au participat la dezbateri. 

4. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisiile au dezbătut propunerea legislativă în şedinţe separate. La şedinţa 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 13 deputaţi din totalul de 24 de 
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membri ai acesteia iar la şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională au fost prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 24 de membri. 

5. Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. 
(8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  în cazul acestei propuneri 
legislative, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate în cadrul şedinţelor 
s-a constatat că modificarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionare 
Jandarmeriei Române în sensul vizat de către iniţiatori încalcă dispoziţiile Codului de 
procedură penală. Astfel, potrivit art. 207 din Codul de procedură penală, cercetarea penală 
se efectuează de organele de cercetare ale poliţiei judiciare pentru orice infracţiune care 
nu este dată, în mod obligatoriu, în competenţa altor organe de cercetare penală. Mai mult 
decât atât, art. 208 din Codul de procedură penală nu atribuie calitatea de organe de 
cercetare penală speciale lucrătorilor Jandarmeriei Române, aceştia având, potrivit Legii nr. 
550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, în principal atribuţii 
de menţinere şi restabilire a ordinii publice, fiind abilitaţi în subsidiar să efectueze acte 
necesare începerii urmăririi penale în cazul infracţiunilor constatate pe timpul executării 
misiunilor specifice. 

Pe cale de consecinţă, prin promovarea acestei propuneri legislative, ofiţerii şi 
subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române ar dobândi competenţă materială generală de 
organe de poliţie judiciară, realizându-se, practic, o suprapunere a competenţelor în 
domeniu.  

Considerând că se poate produce confuzie între atribuţiile Jandarmeriei de a efectua 
acte necesare începerii urmăririi penale şi poliţia judiciară, ca organ  principal care 
îndeplineşte atribuţii de cercetare penală în cadrul sistemului de drept românesc, în urma 
dezbaterilor în şedinţele din 28 februarie 2007, respectiv 6 martie 2007,  cu unanimitate de 
voturi, Comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Jandarmeriei Române. 

 
 
 

Preşedinte, 
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  Către 
 

BIROUL PERMANENT 
AL  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii  legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea 

Jandarmeriei Române, trimisă cu adresa nr. Pl-x 64 din 19 februarie 2007, înregistrată sub 

nr. 31/139, respectiv 32/122/2007.  

 
  În raport de obiectul şi conţinutul acesteia, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice. 
 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Sergiu ANDON        
 

Preşedinte, 
 
 

Mihai STĂNIŞOARĂ 
                                     

 


