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Către: 
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  Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 

Române, transmisă cu adresa Plx.313/2018 şi înregistrat cu nr. 4c-12/402 din 13.06.2018. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice.  

 

 

Preşedinte, 
 

Dorel-Gheorghe CĂPRAR 
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RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.550/2004 privind 

organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române  
 

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 pentru modificarea Legii nr.550/2004 
privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, trimisă cu adresa nr. PLx 
313 din 13 iunie 2018 şi înregistrată cu nr. 4c-12/402 din 13.06.2018. 

Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 548/08.06.2018, a avizat negativ 
această propunere legislativă.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.550/2004, în 
sensul ca paza staţiilor de metrou şi a trenurilor ce transportă călători, precum şi a 
tunelurilor de corespondenţă între staţii să fie făcută cu efective de jandarmi.  

La lucrări a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Afacerilor 
Interne, domnul Subsecretar  de Stat Mihai VALERIU. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) și (3) din Constituţia României, republicată, şi 
ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este  prima cameră sesizată.  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi conform listei de prezență. 
În urma dezbaterilor, în şedinţa din 9 iulie 2018, cu unanimitate de voturi, 

membrii comisiei  au hotărât, respingerea propunerii legislative, din următoarele 
considerente: 

- Asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor aparţinând 
Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” nu poate fi reglementată 
printr-un act normativ de nivelul legii, ci numai printr-unul care să aducă 
completări hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi 
protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, cu 
modificările şi completările ulterioare, a cărui adoptare cade exclusiv în sarcina 
Guvernului. 

În conformitate cu prevederile art.19 alin. (l) lit.i) din Legea nr.550/2004 
legiuitorul prevede ca atribuţie a Jandarmeriei Române, asigurarea, în condiţiile 
legii, a pazei sau protecţiei şi apărării obiectivelor, a bunurilor şi valorilor de 
importanţă deosebită, stabilite prin hotărâre a Guvernului, şi a obiectivelor 



aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, stabilite prin ordin al ministrului 
afacerilor interne. Din această atribuţie principală a Jandarmeriei Române rezidă 
faptul că legiuitorul a lăsat în sarcina Guvernului determinarea concretă şi expresă 
a obiectivelor, bunurilor şi valorilor ce urmează să fie protejate cu efective de 
jandarmi. În acest sens, a fost adoptată, mai sus menționată. 

-Soluţia legislativă propusă nu poate fi promovată, întrucât s-ar încălca 
principiul neretroactivităţii legii conținut de Constituția României, din 1991, 
republicată. 

Inițiativa cuprinde în teza a doua a textului propus ca în termen de „30 de zile 
de la intrarea în vigoare a prezentei legi”, prin hotărâre a Guvernului, să fie 
reglementată asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor 
aparţinând Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex”. Însă, potrivit 
prevederilor art.62 din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, dispoziţiile de modificare şi de completare se încorporează, 
de la data intrării lor în vigoare, în actul de bază, identificându-se cu acesta. 

În situația în cauza, actul normativ de bază, respectiv Legea nr.550/2004, a 
intrat în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1.175 din 30 decembrie 2004, ceea ce indicăm faptul că prin această 
inițiativă legislativă se încălca principiul neretroactivităţii legii. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 

 
 

 
 

 
Președinte,  

 
 

Secretar,  
 
 

Dorel-Gheorghe CĂPRAR Dumitru LUPESCU 
 
 
 
 


