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Comisia pentru aparare, ordine publica sisigurantd nationala

Nr. XXV//f-^/2021

RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.550/2004 

privind organizarea §i funcjionarea Jandarmeriei Romane
(L702/2020)

In conformitate cu prevederile art. 70 din RegulamentuI Senatului, republican 
prin adresa nr. L 702/2020, Biroul permanent al Senatului a sesizat Comisia 
pentru aparare, ordine publica §i siguranfa na5:ionala pentru dezbaterea §i 
elaborarea raportului asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii 
nr. 550/2004 privind organizarea $i funcfionarea Jandarmeriei Romane.

Senatul este Camera decizionala.

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare modificarea ^i 
completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea §i funcfionarea Jandarmeriei 
Romane, cu modificarile §i completarile ulterioare, initiatorii aratand ca 
intervenijiile legislative preconizate au menirea de a impiedica eventualele abuzuri 
ale jandarmeriei.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislative, cu observafii 
proputieri.

Consiliul Economic si Social a avizat favorabil propunerea legislative.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de $anse, culte $i minoritaJ:i, 
Comisia pentru administra^ie publica si Comisia pentru sanatate publica au 
avizat negativ propunerea legislative.

In conformitate cu prevederile art. 63 din RegulamentuI Senatului, republican 
cu modificerile si completerile ulterioare, la dezbaterea propunerii legislative au 
participat reprezentanj:i ai Ministerului Afacerilor Interne.
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Membrii Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationals au 
dezbatut propunerea legislativa m sedinta din data de 30 martie 2021 si au hotarat, 
cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, adoptarea unui raport de 
respingere, fara amendamente.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din 
categoria legilor organice si urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile 
art. 76, alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Comisia pentru aparare, ordine publica $i siguranfa nationals supune 
spre dezbatere §\ adoptare, plenului Senatului, prezentul raport de respingere, 
fara amendamente, precum^i propunerea legislativa.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, ^i 
ale art. 92 alin. (8) pct.2 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile si 
completarile ulterioare, Senatul este Camera decizionala.

SECRETAR,PRESEDINTE,

Senator Gheorghita MINDRUTASenatoi leta PAULIUCCO
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