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                                                                            RAPORT    

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 36/2015 pentru aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria 

Română, la Centrul de Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate 

 
 

         În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2015 pentru aprobarea participării Ministerului Afacerilor 

Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţie, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
 
Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa sa din 12 octombrie 2015. 
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Comisia pentru muncă și protecție socială, respectiv Comisia juridică, de disciplină și imunități au 
avizat favorabil proiectul de lege(27.10.2015). 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 
883 din 18.08.2015. 

 
         Obiectul de reglementare îl constituie aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin 

Jandarmeria Română, la Centrul de Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate. 

Membrii comisiei  au examinat proiectul de lege în şedinţa din 03.10.2015. 
La lucrări au fost prezenţi, din totalul de 26  deputaţi, 18 membri ai comisiei. 
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul locotenent-colonel Stegăroiu Ionel Cătălin Șef 

Departament Cooperare Internațională din cadrul Jandarmeria Română. 
În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu  unanimitate de voturi, să propună Plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise prezentate în anexa la 
raport.  

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

 
                                                                      PREŞEDINTE                                                      
 
                                                                 ION MOCIOALCĂ           
 
 
 
 
                                      
                         
Consilier 

Vasile Oprea 
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PLx 688/2015        Amendamente admise 
 

Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanța Guvernului  

nr. 36/2015 
Text Senat Amendamente Camera 

Deputaților Observații 

1.   

___________ 

Lege privind aprobarea 
Ordonanței Guvernului  
nr 36/2015 pentru 
aprobarea participării 
Ministerului Afacerilor 
Interne, prin 
Jandarmeria Română, 
la Centrul de Excelență 
NATO pentru Operații 
de Stabilitate. 

Lege pentru aprobarea 
Ordonanței  Guvernului  nr 
36/2015 privind  aprobarea 
participării Ministerului 
Afacerilor Interne, prin 
Jandarmeria Română, la 
Centrul de Excelență 
NATO pentru Operații de 
Stabilitate. 
 
( Autor: Comisia pentru 
apărare) 
 

Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă  

2.   

___________ 

Articol unic.- Se 
aprobă  Ordonanța 
Guvernului  nr 36 din 
26 august 2015 pentru 
aprobarea participării 
Ministerului Afacerilor 
Interne, prin 
Jandarmeria Română, 
la Centrul de Excelență 
NATO pentru Operații 
de Stabilitate, adoptată 
în temeiul art. 1 pct. I. 
7 și pct. IV. 2 din 
Legea nr. 182/2015 
privind abilitarea 

Articol unic.- Se aprobă  
Ordonanța Guvernului  nr 
36 din 26 august 2015 
privind  aprobarea 
participării Ministerului 
Afacerilor Interne, prin 
Jandarmeria Română, la 
Centrul de Excelență 
NATO pentru Operații de 
Stabilitate, adoptată în 
temeiul art. 1 pct. I. 7 și 
pct. IV. 2 din Legea nr. 
182/2015 privind abilitarea 
Guvernului de a emite 
ordonanțe, și publicată în 

Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanța Guvernului  

nr. 36/2015 
Text Senat Amendamente Camera 

Deputaților Observații 

Guvernului de a emite 
ordonanțe, și publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
653 din 28 august 
2015. 

Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 653 
din 28 august 2015, cu 
următoarea completare: 
 
( Autor: Comisia pentru 
apărare) 
 

3.  ORDONANȚĂ privind 
aprobarea participării 
Ministerului Afacerilor Interne, 
prin Jandarmeria Română, la 
Centrul de Excelență NATO 
pentru Operații de Stabilitate 

___________ Nemodificat 

 

4.  Art. 1. - Se aprobă participarea 
Ministerului Afacerilor Interne, 
prin Jandarmeria Română, la 
Centrul de Excelenţă NATO 
pentru Operaţii de Stabilitate, cu 
sediul în Vicenza, Republica 
Italiană, denumit în continuare 
Centrul de Excelenţă. 

 

___________  
Nemodificat 

 

5.  Art. 2. - (1) Se aprobă plata 
contribuţiei financiare anuale la 
Centrul de Excelenţă, începând 
cu anul 2016. 

(2) Nivelul contribuţiei 
financiare anuale este exprimat 
în euro şi se determină potrivit 
regulilor şi procedurilor interne 

___________ Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanța Guvernului  

nr. 36/2015 
Text Senat Amendamente Camera 

Deputaților Observații 

ale Centrului de Excelenţă 
referitoare Ia modalitatea de 
stabilire a contribuţiei. 

(3) Echivalentul în lei al 
contribuţiei financiare anuale 
prevăzute la alin. (1) se va 
calcula pe baza cursului de 
schimb leu/euro în vigoare la 
data efectuării plăţii. 

 

6.  Art. 3. - (1) Ministerul 
Afacerilor Interne trimite în 
misiune la Centrul de Excelenţă 
personal din rândul cadrelor 
militare ale Jandarmeriei 
Române. 

(2) Personalul prevăzut la 
alin. (1) este trimis în misiune la 
Centrul de Excelenţă prin ordin 
al ministrului afacerilor interne, 
la propunerea inspectorului 
general al Jandarmeriei Române, 
pentru o perioadă determinată, 
potrivit reglementărilor 
Centrului de Excelenţă. 

(3) Procedurile privind 
selecția  în vederea trimiterii în 
misiune a personalului 
Jandarmeriei Române la Centrul 
de Excelență, gestionarea 

___________ Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanța Guvernului  

nr. 36/2015 
Text Senat Amendamente Camera 

Deputaților Observații 

raporturilor de serviciu, precum 
și alte aspecte organizatorice se 
stabilesc prin ordin al 
ministrului afacerilor interne, 
care se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

7.  Art.4. - (1) Pe întreaga perioadă 
a misiunii, cadrele militare ale 
Jandarmeriei Române îşi 
desfăşoară activitatea sub 
autoritatea Directorului Centrului 
de Excelenţă, în vederea 
îndeplinirii intereselor şi atingerii 
obiectivelor Centrului de 
Excelenţă. 

(2) Reprezentantul 
României în Comitetul Director 
al Centrului de Excelenţă este 
desemnat de ministrul afacerilor 
interne, la propunerea 
inspectorului general al 
Jandarmeriei Române. 

 

 

___________ Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanța Guvernului  

nr. 36/2015 
Text Senat Amendamente Camera 

Deputaților Observații 

8.   
 
 
 
 
 
Art. 5. - Personalul prevăzut la 
art. 3 alin. (1) beneficiază de 
drepturile prevăzute de lege 
pentru personalul trimis în 
misiune permanentă în 
străinătate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

___________ 

- La articolul 5, după 
alineatul (1), se 
introduce un nou 
alineat, alineatul (2), cu 
următorul cuprins: 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
’’(2)Prin excepție de la 
prevederile alin. (1), 
până la îndeplinirea 
procedurilor prevăzute 
la art. 3, alin. (3), 
personalul prevăzut la 
art. 3, alin. (1) este trimis 
în misiune și beneficiază 
de drepturile prevăzute 
de lege pentru personalul 
trimis în misiune 
temporară în 
străinătate.’’ 
(Autor: Comisia de 
apărare, ordine publică și 
siguranță națională) 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanța Guvernului  

nr. 36/2015 
Text Senat Amendamente Camera 

Deputaților Observații 

9.  Art.6. - Asimilarea funcţiilor pe 
care sunt încadrate cadrele 
militare ale Jandarmeriei 
Române la Centrul de Excelenţă 
se face prin raportare la funcţiile 
militare în structuri de 
reprezentare naţională şi în 
structuri 
NATO/UE/OSCE/ONU, 
prevăzute pe grade militare, 
potrivit dispoziţiilor cap. V din 
anexa nr. V la Legea-cadru nr. 
284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

___________ Nemodificat 

 

10.  Art. 7. - Cheltuielile de 
participare la Centrul de 
Excelenţă, în condiţiile prezentei 
ordonanţe, se finanţează din 
sume alocate cu această 
destinaţie de la bugetul de stat, în 
limita bugetului aprobat 
Ministerului Afacerilor Interne, 
pentru Inspectoratul General al 
Jandarmeriei Române. 

___________ 

 
 
 
 
 
          Nemodificat 
 
 
 

 



 9

Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanța Guvernului  

nr. 36/2015 
Text Senat Amendamente Camera 

Deputaților Observații 

11.  Art. 8 – Ordinul ministrului 
afacerilor interne prevăzut la art. 
3 alin. (3) se emite în termen de 
30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanțe. 

___________ Nemodificat 

 

 
 
 


