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BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTA ŢILOR 

     

  Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN  asupra proiectului de lege 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

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

transmis cu adresa Plx.390/2018 şi înregistrat cu nr. 4c-12/424 din 21.06.2018. 

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

din categoria legilor ordinare .  

 

Preşedinte,              Preşedinte, 
 

 
  Florin-Claudiu ROMAN     Dorel - Gheorghe CĂPRAR 

 

  

 

 

 



 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 

 
 
Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului 
Nr.4c-6/310/2018  

Comisia pentru apărare, ordine  
 publică și siguranță națională                                                                                               

Nr. 4c-12/424/2018 
                           

București, 09.07.2018                                               
 

RAPORT COMUN  
asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

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

 
În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului și Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost 
sesizate spre dezbatere pe fond, cu proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, 
desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, trimis cu adresa nr. PLx. 390 din 
20 iunie 2018 şi înregistrat cu nr. 4c-6/310 din 21 iunie și respectiv nr. 4c-12/424 
din 21.06.2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat  proiectul de lege  
în ședința din data de 18 iunie 2018. 

La întocmirea prezentului raport, Comisiile au avut în vedere:  

- avizul favorabil  al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri, 
transmis cu nr. 473/16.05.2018. 

- avizul favorabil  al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, transmis cu nr. 
45/10.05.2018.  
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2010, în scopul actualizării legislaţiei 
naţionale, care transpune prevederile Directivei Consiliului 2008/114/CE din 8 
decembrie 2008 privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice 
europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora. 

Potrivit  art. 75 din Constituția României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) 
pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor 
două comisii sesizate în fond au examinat proiectul de lege în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului  au examinat proiectul de lege în ședința din 26 iunie 2018.  



La dezbaterile care au avut loc, în conformitate cu prevederile art.55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, a participat în  calitate de invitat doamna Udeanu Cătălina, comisar șef 
de poliție, șeful centrului de coordonare a protecției infrastucturilor critice din 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne.  

Din numărul total de 23 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului au participat la şedinţă  22 deputaţi. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului   au hotărât cu unanimitate de 
voturi  adoptarea proiectului de Lege mai  sus menţionat,  în forma adoptată de 
Senat. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii 
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au dezbătut 
iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua de 9 iulie 2018.  

În conformitate cu prevederile art. 55 din din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de lege au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Interne, respectiv domnul Subsecretar de Stat Mihai 
VALERIU și doamna Udeanu Cătălina, comisar șef de poliție, șeful centrului 
de coordonare a protecției infrastucturilor critice din cadrul Ministerulu i 
Afacerilor Interne .  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi conform listei de prezență. 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională au hotărât, cu unanimitate de voturi să îşi însuşească 
raportul preliminar al Comisiei  pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului  şi să aprobe un raport comun de adoptare. 

Membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, cu unanimitate de 
votul pentru, în conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, să 
propună plenului Camerei Deputaţilor  un raport comun de adoptare a 
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia 
infrastructurilor critice, în forma adoptată de Senat. 

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

 
 

Președinte, 
 

Președinte, 

 
Florin-Claudiu ROMAN 

 
Dorel-Gheorghe CĂPRAR 

 
 

Secretar, 

 
 

Secretar, 
 

Simona BUCURA -OPRESCU 
 

Dumitru LUPESCU  
 



 


