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RAPORT  
asupra propunerii legislative privind modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea 
art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea 

Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 

1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională a fost sesizată spre dezbatere pe fond, cu propunerea legislativă 
privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 
martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unor 
unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, trimisă cu 
adresa nr. Plx. 392 din 7 iunie  2011 şi înregistrată cu nr.32/206 din 9 iunie 
2011. 
 Consiliul Legislativ, cu nr. 174/22.02.2011, a avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri. 

Guvernul nu susţine adoptarea prezentei propuneri legislative. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20 din 11 martie 2009 pentru 
modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, în scopul reînfiinţării Agenţiei Naţionale 
Antidrog ca structură instituţională independentă, în coordonarea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin menţinerea statutului de 



structură independentă care să gestioneze problematica drogurilor la nivel 
naţional şi să sprijine efortul Uniunii Europene în asigurarea coordonării 
eficiente între statele membre. 

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

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, 
republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

4. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 24 
de membri ai acesteia. 

5. La dezbateri a participat, în calitate de invitat, doamna Irina Alexe- 
şef Departament pentru Relaţia cu Parlamentul în cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor.     

6. În urma dezbaterilor, în şedinţa din 15 iunie 2011, membrii 
Comisiei, cu unanimitate de voturi, au hotărât să propună plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea prezentei propuneri legislative, deoarece 
începând cu 31 martie 2011, prin Legea nr.38/2011 de aprobare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2009, Agenţia Naţională Antidrog  
se reorganizează în cadru Ministerului Administraţiei şi Internelor şi devine 
direcţie cu personalitate juridică. Pe cale de consecinţă iniţiativa legislativă a 
rămas fără obiect de reglementare. 
 

 
 
 

Preşedinte,  
 

Costică Canacheu  
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