
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR 

  
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 
Nr. 4c-12/1030 

                         Bucureşti, 12.10.2017  
                                   PLx. 253/2017 

 
  

Către 
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 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative privind 

Garda Civilă şi realizarea serviciului militar pe bază de voluntariat, trimisă cu 

adresa nr. PLx. 253 din 3 octombrie 2017 şi înregistrată cu nr. 4c-12/253 din 

04.10.2017.  

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

Preşedinte, 

 

Dorel-Gheorghe CĂPRAR 

george.cucu
Original
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RAPORT  
asupra propunerii legislative privind Garda Civilă şi realizarea serviciului 

militar pe bază de voluntariat 
 
 
 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, în procedură obișnuită, cu 
propunerea legislativă privind Garda Civilă şi realizarea serviciului militar pe 
bază de voluntariat, trimisă cu adresa nr. PLx. 253 din 3 octombrie 2017 şi 
înregistrată cu nr. 4c-12/253 din 04.10.2017.  
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea Gărzii 
Civile, structură care ar avea drept scop intervenţia în caz de situaţii de urgenţă şi 
care ar urma să se afle în subordinea primarilor şi în coordonarea prefecţilor. 
Totodată demersul legislativ vizează crearea cadrului legal privind efectuarea 
stagiului militar voluntar de către cetăţenii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de 
ani. 
 2. Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 751/21.09.2017, a avizat 
negativ  propunerea legislativă. 

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

republicată, şi ale art. 118 alin. (2) și (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este prima  Cameră sesizată.  

5.  La lucrările Comisiei din data de 11 octombrie 2017 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 Nicolae 
Nasta, Secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul  şi informare publică din 
cadrul Ministerului Apărării Naţionale.  



 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi pentru, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea acestei 
inițiative legislative din următoarele considerente:  

- Îndeplinirea serviciului militar pe bază de voluntariat este deja 
reglementată prin Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor 
voluntari,  prezenta propunere creând astfel un paralelism în 
reglementare, fapt interzis de normele de tehnică legislativă; 

- În forma redactată nu respectă normele de tehnică legislativă nici în 
ceea ce privește criteriile de precizie, previzibilitate și predictibilitate, 
fiind de natură a determina apariția unor situații de incoerență și 
instabilitate, contrare principiului securității rapoartelor juridice în 
componenta referitoare la claritatea și previzibilitatea legii.   

  
 
 

Preşedinte, 
 

Dorel-Gheorghe CĂPRAR 
 

Secretar, 
 

Dumitru LUPESCU 

 
 


