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RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.56/2012 
 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale 

 (PLx. 165/2016) 
 
 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, cu adresa 
nr. PLx. 165 din 13 aprilie 2016, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională şi Comisia juridică, de disciplină și imunități au primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale.  
 

Pentru întocmirea raportului, Comisiile au analizat avizul Consiliului Legislativ și Punctul de vedere al Guvernului. 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.56/2012 privind organizarea şi funcţionarea 

Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale propunându-se, în principal, următoarele: includerea Comisiilor pentru apărare din ambele 
Camere ale Parlamentului în categoria organismelor partenere şi beneficiare ale activităţii Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale 
(ASSN), introducerea unei noi atribuţii în sarcina ASSN, respectiv de a elabora cursuri de carieră în domeniile de interes ale Ministerului 
Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Externe şi Serviciului Român de Informaţii, dar şi solicitarea comisiilor de specialitate ale 
Parlamentului anterior menţionate, şi ale serviciilor (aparatul tehnic) al celor două Camere ale Parlamentului, stabilirea ca plata indemnizaţiilor 
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viagere de care beneficiază membrii titulari şi membrii corespondenţi ai ASSN să fie suportată de la bugetul de stat prin transferuri din 
bugetele Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Externe şi cel al 
Serviciului Român de Informaţii, introducerea unor noi atribuţii în sarcina Adunării generale a membrilor ASSN, respectiv de a elabora 
rapoarte semestriale de informare către Comisiile pentru apărare ale Parlamentului, precum şi către membrii Birourilor permanente ale celor 
două Camere. 

 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituţia României, republicată. 
 
 3. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Comisiile au dezbătut propunerea legislativă în şedinţe separate. 
 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de 10 mai 2016.   
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, la 

dezbaterea propunerii legislative au participat ca invitaţi: domnul Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei 
Naționale și Cercetării Științifice, doamna col. Doina Mureșan - șef serviciu în cadrul Ministerului Apărării Naționale 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, respingerea 
propunerii legislative. 

 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de 10 mai 2016.  
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 27 membri ai Comisiei.  
La dezbateri au participat ca invitați, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, doamna Cristina Manda - Ministerului Afacerilor Interne şi doamna Doina Mureşan - Ministerul 
Apărării Naţionale. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
respingerea propunerii legislative. 
 
 Comisia juridică, de disciplină și imunități a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de 28 iunie 2016.  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi deputaţii, conform listei de prezenţă.  
În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, respingerea 

propunerii legislative. 
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 5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Senatul, în calitate de Primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 05 aprilie 2016. 
  

6. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor trei Comisii au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale 
Securităţii Naţionale, din următoarele considerente: 

- cursurile de carieră se organizează și se desfășoară de instituțiile de învățământ superior ale Ministerului Apărării Naționale, 
Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații, fiind specificate în Legea educației naționale nr, 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, și în documentele Agenției Naționale pentru Calificări; 

- având în vedere modul de organizare și funcționare al Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale (ASSN) și componența aparatului 
de lucru al acesteia, ASSN nu are capacitatea de a elabora și gestiona cursuri de carieră în domeniile de interes ale Ministerului Apărării 
Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații; 

- Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații, instituții care coordonează științific 
ASSN, pot prezenta și în prezent informări către Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, dar și Comisiile pentru 
învățământ, știință, tineret și sport din Camera Deputaților și Senatul României, dar și către membrii Biroului Permanent ale celor două 
Camere, nefiind nevoie de reglementări legislative suplimentare. 
 

PREŞEDINTE 
Adrian Nicolae DIACONU 
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