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CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea art.8 din 
Ordonanţa Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea 
fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în 
administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", 
trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului, cu adresa nr. PL- x 433 din 6 noiembrie 2017 şi 
înregistrată cu nr. 4c-11/1065 din 7 noiembrie 2017, respectiv cu nr. 4c-6/398/2017. 

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

 

                  PREŞEDINTE,                                            PREŞEDINTE,                                            

              Eugen NICOLICEA                               Florin Claudiu ROMAN 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ                                                                         COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE,  
                   ȘI IMUNITĂȚI                                                                                                   PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Nr.4C-11/1065                                                                                                              Nr. 4C-6/398 
Bucureşti, 27 februarie 2018 

RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea art.8 din Ordonanţa 
Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din 

domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 
(PLx.433/2017) 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, prin adresa nr. PLx.433 din 6 noiembrie 
2017, Comisia juridică, de disciplină şi imunități şi Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate spre 
dezbatere în fond cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea art.8 din 
Ordonanţa Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri 
mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de 
Stat". 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 662 din 17.08.2017, a avizat favorabil iniţiativa legislativă. 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege, în şedinţa din 30 octombrie 2017.  
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Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea art.8 din Ordonanţa Guvernului nr.19/2002, în sensul acoperirii 
cheltuielilor pentru administrarea, funcţionarea, conservarea, întreţinerea, repararea, instruirea personalului specializat şi protejarea bazei 
materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol de către Secretariatul General al Guvernului, în locul Regiei Autonome 
„Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”. Sumele reprezentând cheltuielile destinate activităţii de reprezentare şi protocol se 
comunică de către regie Secretariatului General al Guvernului, pentru a fi incluse de acesta în bugetul propriu al exerciţiului financiar 
următor. La începutul exerciţiului financiar al fiecărui an, după publicarea legii bugetului de stat pe anul respectiv, regia încheie cu 
Secretariatul General al Guvernului contract de prestări servicii, prin care se stabilesc cuantumul sumelor şi modalităţile de decontare. 
Pentru exerciţiul financiar al anului 2017, cheltuielile prevăzute se suportă din fondurile Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat”, până la data includerii acestora în bugetul propriu rectificat al Secretariatului General al Guvernului. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au 
examinat proiectul de Lege în şedinţe separate.  
  Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 13 februarie 
2018. Din numărul total de 25 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au participat la dezbateri 25 
deputaţi. 
  Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut proiectul de Lege în şedinţa din 27 februarie 2018.  
 La dezbateri au fost prezenţi deputaţi, membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, conform listei de prezenţă.  

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea art.8 din Ordonanţa Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru 
constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei 
Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în forma adoptată de Senat . 
 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 

                                     PREȘEDINTE                                                                                   
                               Eugen NICOLICEA                                 

                                            

                                     SECRETAR     
                         Alina-Elena TĂNĂSESCU 
 
 

                  PREŞEDINTE 
          Florin Claudiu ROMAN  

 

                  SECRETAR 
    Simona BUCURA-OPRESCU 

    Consilier parlamentar, 
      Mușat Alexandra 

                                                                                              Consilier parlamentar, 
                                                                                              Nicoleta Toma 

 


