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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU APĂRARE, 
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ 

NAȚIONALĂ 
 
Nr. 4c-12/113                               

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
București 17.09.2014 

Nr.4c-6/135 
 
 

 
  Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 

   CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.155/2010 - Legea Poliţiei Locale, transmisă 

Comisiei pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională, pentru dezbatere şi avizare în fond, în 

procedură obişnuită, cu adresa nr. Plx. 196 din 14 aprilie 2014. 

 
 
 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
 

Ion MOCIOALCĂ Marin ALMĂJANU 
  
 

                
 

                                                          
                                               

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�


 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU APĂRARE, 
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ 

NAȚIONALĂ 
 
Nr. 4c-12/113                               

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
București 17.09.2014 

Nr.4c-6/135 
 
             

R A P O R T   C O M U N 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.155/2010 - Legea Poliţiei Locale 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională, au fost sesizate spre dezbatere 

și avizare în fond, în procedură obişnuită, cu propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.155/2010 - Legea Poliţiei Locale, transmisă 

cu adresa nr. Plx.196 din 14 aprilie 2014, înregistrată la Comisia pentru 

administrație publică şi amenajarea teritoriului cu nr.4c-6/135 din 14 aprilie 

2014 și la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională cu 

nr.4c-12/113 din 15 aprilie 2014. 

Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 1 aprilie 2014. 

 Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

 La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere: 

   avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1215/01.11.2013) 

   avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități  

      (nr.4c-11/464/23.04.2014) 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și 

completarea Legii poliției locale nr.155/2010, în sensul extinderii competenței 

polițiștilor locali în ceea ce privește constatarea contravențiilor și aplicarea 

sancțiunilor, precum și al acordării unor noi drepturi pentru această categorie 

profesională – alocație de hrană și indemnizație pentru misiune permanentă. 

Potrivit prevederilor art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, examinarea 

propunerii legislative a avut loc în şedinţe separate, în data de 27 mai 2014 

de către Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și în data 

de 17 septembrie 2014 de către Comisia pentru administraţie publică și 

amenajarea teritoriului.  

Din numărul total de 26 membri ai Comisiei pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională au participat la şedinţă 21 deputaţi, iar din 

numărul total de 24 membri ai Comisiei pentru administrație publică şi 

amenajarea teritoriului au participat la ședință 20 deputați. 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna chestor Irina Alexe, 

secretar general adjunct în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și domnul Liviu 

Prodan, expert în cadrul Ministerului Finanțelor Publice. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membri celor două comisii 

sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.155/2010 - Legea Poliţiei 

Locale din următoarele considerente: inițiativa legislativă legislativă nu 

respectă dispozițiile art.111 alin.(1) teza a doua din Constituția României, 

republicată, referitoare la solicitarea informării Guvernului, art.15 alin.(1) din 

Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare, referitor la prevederea surselor de acoperire a majorării cheltuielilor 

bugetare, precum și ale art.138 alin.(5) din Constituția României, republicată, 

care statuează că nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea 

sursei de finanțare. Ar fi trebuit respectate prevederile art.7 din Legea 

responsabilității fiscale nr.69/2010, precum și prevederile art.33 din Legea 

nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
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normative, care reglementează obligativitatea efectuării studiului de impact. De 

asemenea, s-a constatat că există prevederi care creează confuzie, dificultăți 

de aplicare și pot conduce la disfuncționalități și paralelisme legislative într-un 

domeniu important al vieții sociale, respectiv acela al ordinii publice. 

 În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. 

                        

  

 

PREŞEDINTE, 
 

PREŞEDINTE, 

Ion MOCIOALCĂ Marin ALMĂJANU 
 

 

 

 

 

Întocmit:                            Întocmit:  

Consilier, dr. George Cucu Consilier, Roxana Feraru  
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