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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 
 

București, 22.10.2019 
 

Comisia pentru administraţie publică şi  
amenajarea teritoriului 
 
Nr. 4c-7/429 

Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională

Nr.4c-15/658 

 
  
 
Către, 
 

BIROUL PERMANENT 
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor 
critice, transmis Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei pentru 
apărare, ordine publică și siguranță națională, pentru dezbatere şi avizare pe fond, în procedură de 
urgență, cu adresa nr. PL. x 430 din 8 octombrie 2019. 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
 

 Florin-Claudiu ROMAN 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Ion MOCIOALCĂ 
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R A P O R T     C O M U N 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2019 

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, Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională au fost sesizate, cu dezbatere şi avizare pe fond, în procedură de urgență, cu 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.61/2019 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, 

desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, transmis cu adresa nr. PL. x 430  din 8 octombrie 

2019 și  înregistrat la Comisia pentru administrație cu nr. 4c-7/429 din 09 octombrie 2019, iar la 

Comisia pentru apărare cu nr. 4c-15/658 din aceeași dată. 

 Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (1) şi (3) din 

Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 03 

octombrie 2019, ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituţia României, republicată. 

 Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, conform avizului cu 

nr.742/27.08.2019. 

 Consiliul Suprem de apărare a Țării, cu nr. 64/30.07.2019, avizează favorabil proiectul de 

lege.  
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 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.98/2010. Soluţiile legislative propuse au în vedere necesitatea stabilirii 

conexiunilor cu coridoarele europene de transport şi asigurarea cerinţelor pentru apărare. 

 Potrivit prevederilor art. 61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au examinat proiectul de 

lege în şedinţa din 21 octombrie 2019, iar cei ai Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională au examinat proiectul de lege în şedinţa din 22 octombrie 2019. 

 La lucrările Comisiei pentru administrație au fost prezenți membri ai Comisiei, conform listei 

de prezență. 

 Din totalul de 24 de membri ai Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

au fost prezenţi la dezbatere conform listei de prezență. 

     La dezbaterile care au avut loc au participat, în conformitate cu prevederile art. 54 și 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate de invitați: doamna Cătălina UDEANU, 

Șef Centrul de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice,  unitate în cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne și domnul comisar șef de poliție Mihai-Valentin BOBESCU, subsecretar de stat în 

cadrul MAI.  

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.61/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

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

de Senat. 

  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE 
 

Florin-Claudiu ROMAN 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Ion MOCIOALCĂ 

SECRETAR 

 

Simona BUCURA-OPRESCU 

 

SECRETAR 

 

Dumitru LUPESCU 

 
Sef serviciu, Sofia Chelaru                 consilier parlamentar, 
Daria Cotoc 
Consilier parlamentar, Alina Tănase 


