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AL 
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                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL SUPLIMENTAR II asupra 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, retrimis spre dezbatere în fond, 
în procedură de urgenţă, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, cu adresa 
nr.PL-x 10 din 27 februarie 2017 şi înregistrat cu nr.4c-11/139/2017.  
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Eugen NICOLICEA 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                                                 Bucureşti, 20.03.2017  

                                   PL-x 10/2017 
 

RAPORT SUPLIMENTAR  II 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea şi 

funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 

 
În şedinţa din data de 20 martie 2017, plenul Camerei Deputaţilor, a hotărât retrimiterea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport suplimentar.  

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (8) pct. 2, din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă cu avizul nr.1151 din 16 noiembrie 2016. 
Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă prin hotărârea nr. 1383 din          

14 noiembrie 2016. 
Comisia pentru apărare, ordine publică �i siguran�ă na�ională a avizat favorabil iniţiativa legislativă în şedinţa din           

15 februarie 2017. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism, ca structură în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
specializată în combaterea infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism, cu personalitate juridică, care potrivit legii, îşi 
exercită atribuţiile pe întreg teritoriul României. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice au 
examinat această iniţiativă legislativă în şedinţa din  21 februarie 2017.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 
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La şedinţă a participat din partea Ministerului Justiţiei doamna Alina Barbu – consilier juridic, iar din partea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor a participat doamna Maria Cristina Manda – subsecretar de stat. 

În urma examinării iniţiativei legislative, a expunerii de motive, a avizului Consiliului Legislativ, a avizului Consiliului 
Superior al Magistraturii, precum şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea 
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative,  în forma propusă de Guvern. Amendamentele respinse au fost redate în Anexa la raport. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice au 
reexaminat această iniţiativă legislativă în şedinţa din 14 martie 2017.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 
La şedinţă au participat din partea Ministerului Justiţiei doamna Alina Barbu – consilier juridic, doamna Alina Rădoi, 

consilier juridic, din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor a participat doamna Maria Cristina Manda – subsecretar de 
stat, iar din partea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a participat doamna Ioana 
Albani, procuror-şef adjunct. 

În urma reexaminării iniţiativei legislative membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative,  cu amendamente admise şi respinse. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice au 
reexaminat această iniţiativă legislativă în şedinţa din 20 martie 2017. Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

Membrii Comisiei au hotărât, adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  cu un amendament admis. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
         
 
   

                                             PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR, 
                              Eugen NICOLICEA                                         Costel Neculai DUNAVA                                                 

               
Consilier parlamentar, 
Roxana David 



 3

 
 
 
 

ANEXA : amendamente admise 
 

 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Text OUG nr.78/2016 
 

Text proiect de lege Amendamente Motivare 

1.  Art. 18 - (3) Numărul maxim de posturi al Direcţiei de 

Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 

Terorism poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului. 

 

 (3) Se abrogă. 

Autor: Márton Árpád 
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