
 

 
 

                                                                                                          
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR 

  
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 
Nr. 4c-15/147 

                         Bucureşti, 26.02.2019 
                                   PLx. 46/2019 

 
 Către 

BIROUL PERMANENT 

AL CAMEREI  DEPUTA ŢILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului  de Lege 
pentru completarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al 
Minsterului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate 
acestuia,trimis cu adresa nr. PLx 46 din 18 februarie 2019 şi înregistrat 
cu nr. 4c-15/147 din 19.02.2019.  
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face 
parte din categoria legilor organice. 
 

 

PREȘEDINTE 
 

Dorel – Gheorghe Căprar    
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Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 
Nr. 4c-15/147 

                         Bucureşti, 26.02.2019  
                                   PLx. 46/2019 

 

RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.2 din 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.179/2002 privind 

demilitarizarea unităţilor aparatului central al Minsterului 
Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate acestuia  

 
 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 
proiectul de Lege pentru pentru completarea art.2 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.179/2002 privind demilitarizarea unităţilor 
aparatului central al Minsterului Afacerilor Interne şi a structurilor 
subordonate acestuia, trimis cu adresa nr. PLx. 46 din 18 februarie 
2019 şi înregistrat cu nr. 4c-15/147 din 19.02.2019.  
  Proiectul are ca obiect de reglementare completarea art.2 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.179/2002, în sensul de a crea un 
temei legal la nivel primar care să asigure stabilirea, prin hotărâre a 
Guvernului, a uniformei, însemnelor distinctive, precum şi a formei şi 
conţinutului documentului de legitimare pentru personalul militar din 
unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi din 
structurile subordonate acestora. 
 2.  Consiliul Legislativ, conform  avizului cu nr. 60/31.01.2019, 
a avizat favorabil proiectul de Lege. 

3.   Proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice. 
4.  Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, 

republicată, şi ale art. 92 alin. (8) pct. 2) din Regulamentul Camerei 



 

Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Prima Cameră 
sesizată.  

5.  La lucrările Comisiei din data de 26.02.2019 din totalul de 21 
de membri au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

6. La dezbateri a fost prezent, în calitate de invitat, în 
conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, domnul subsecretar de stat Mihai Bobescu în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi pentru, să propună Plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea acestui proiect de Lege în forma prezentată. 

 
 

  
Președinte, 

 
Secretar, 

Dorel – Gheorghe Căprar  
 

Dumitru LUPESCU 

 
 
 

 
 


