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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind statutul poliţiştilor de penitenciare 
şi pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.f) din Legea nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici 
 

          În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de 
Lege privind statutul poliţiştilor de penitenciare şi pentru modificarea 
art.5 alin.(1) lit.f) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, trimis cu adresa nr. Plx  723  din  28 noiembrie 2018 şi înregistrat 
sub nr. 4c-15/845 din 29.11.2018. 

 Conform dispoziţiilor  art. 75 din Constituţia României, republicată, 
şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
           Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege, menţionat mai sus, în 
şedinţa din 4 decembrie 2018. 

  Membrii comisiei au examinat proiectul de Lege supus avizării, 
expunerea de motive și avizul Consiliului Legislativ nr. 585 din 
14.06.2018. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte 
din categoria legilor ordinare 
   În urma dezbaterilor Comisia, cu unanimitate de voturi pentru, a 
hotărât avizarea favorabilă a proiectului de Lege cu următoarele 
amendamente: 
 
  Art 97 alin (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
,,(1) Functiile de conducere din politia penitenciara se pot ocupa prin 
concurs, dintre ofiterii si agentii de politie penitenciara in activitate. 
Agentii de politie penitenciara pot ocupa prin concurs functii de conducere 
vacante pana la nivelul de sef serviciu sau echivalent.’’ 
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 Art. 106 alin 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
,,(2) În situatia în care politistii de penitenciare care au calitatea de 
ordonatori de credite sunt alesi în organele de conducere ale 
organizatiilor sindicale, acestia au obligatia ca în termen de 15 zile de la 
alegerea în organele de conducere ale organizatiilor sindicale sa opteze 
pentru una dintre cele doua functii. În cazul în care politistul de 
penitenciare care are calitatea de ordonator de credite opteaza pentru 
desfasurarea activitatii în functia de conducere în organizatiile sindicale, 
raporturile de serviciu ale acestuia se suspenda pe o perioada egala cu cea 
a mandatului în functia de conducere din organizatia sindicala.’’ 
( Autor amendamente: Dep. Andrei Ioan Alexandru ) 
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