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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională 

București,26.11.2019                              

Nr. 4c-15/703/2019                                                                     
Nr. 4c-15/702/2019                                                                     

Plx 599/2019 
Plx 601/2019 

 
 
Către: 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTA ŢILOR, 
 

   
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea 

Poliţiei Române, transmis cu adresa Pl x 599/2019 din 28 octombrie 2019 şi înregistrat la  

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu nr. 4c-15/703  din 

29.10.2019 și proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 

privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, transmis cu adresa Pl x 601/2019 

din 28 octombrie 2019 şi înregistrat la  Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională cu nr. 4c-15/702  din 29.10.2019.                                                                      

În raport de obiectul şi conţinutul său, inițiativele legislative fac parte din categoria 

legilor ordinare.  

  

 

PREŞEDINTE, 
 

Ion MOCIOLC Ă 

SECRETAR, 
 

Dumitru LUPESCU 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 

 

Comisia pentru apărare, ordine publică 
și siguranță națională 

București,26.11.2019                              

Nr. 4c-15/703/2019                                                                     
Nr. 4c-15/702/2019                                                                     

Plx 599/2019 
Plx 601/2019 

 
RAPORT  

 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 

privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române și proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea 

Poliţiei Române 
 

 

1. 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 pe fond, cu în fond cu următoarele iniţiative legislative: 

- proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, transmis cu adresa Pl x 599/2019 din 28 
octombrie 2019 şi înregistrat la  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională cu nr. 4c-15/703  din 29.10.2019; 

- proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, transmis cu adresa Pl x 601/2019 din 28 
octombrie 2019 şi înregistrat la  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională cu nr. 4c-15/702  din 29.10.2019.      

2. Potrivit prevederilor art. 68 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisiile întocmesc un singur raport asupra iniţiativelor legislative 
menţionate mai sus, acestea având acelaşi obiect de reglementare.  

3. În cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru apărare au constatat 
următoarele: 

Plx 599/2019 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.218/2002, în 
sensul includerii în componenţa Autorităţii teritoriale de ordine publică la nivelul 
municipiului Bucureşti (...) a Inspectorului General al Inspectoratului General al Poliţiei 
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de Frontieră, iar la nivel teritorial (...) a Şefului Serviciului Teritorial al Poliţiei de 
Frontieră. 

Consiliul Legislativ, conform avizului 623/19.07.2019, avizat favorabil proiectul 
de lege.   

Consiliul Economic și Social, prin adresa 3889/24.07.2019 avizat favorabil 
proiectul de lege.   

Senatul,  ca urmare a depasirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constitutia României republicata, a adoptat proiectul de lege, în ședința din 
21.10.2010. 

 
Plx 601/2019 
 
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea art.17 alin.(2) din 

Legea nr.218/2002, în sensul includerii în componenţa Autorităţii teritoriale de ordine 
publică a reprezentantului Poliţiei de Frontieră Române. 

Consiliul Legislativ, conform avizului 624/19.07.2019, avizat favorabil proiectul 
de lege.   

Consiliul Economic și Social, prin adresa 3891/24.07.2019 avizat favorabil 
proiectul de lege.   

Senatul,  ca urmare a depasirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constitutia României republicata, a adoptat proiectul de lege, în ședința din 
21.10.2010. 

4. Prin obiectul de reglementare și conținutul lor, inițiativele legislative fac parte 
din categoria legilor ordinare. 

3. Camera Deputaților este cameră decizională, în conformitate cu dispozițiile 
art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 alin. (9) pct.1  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

4. În conformitate cu prevederile art. 55 din regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, la dezbateri a participat ca invitat 
domnul secretar de stat Cătălin Necula, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne .  

5. Membrii Comisiei pentru  apărare,  ordine  publică şi siguranţă  naţională  au  
fost prezenţi  la  ședință conform listei de prezență. 

6. În urma dezbaterilor, în ședința  din 26 noiembrie 2019, membrii Comisiei 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au hotărât, în unanimitate de 
voturi  să propună plenului Camerei Deputaților, respingerea  proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române - Pl x 601/2019 și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române - Pl x 
599/2019, cu amendamentele cuprinse în Anexa, care face parte integrantă din prezentul 
raport.  

 

 
PREȘEDINTE, 

 
Ion MOCIOLC Ă 

SECRETAR 
 

Dumitru LUPESCU 
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Anexa 
Plx 599/2019 
Plx 601/2019 

A M E N D A M E N T E     A D M  I  S E    

Nr. 
crt. 

Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române 

Textul  Senatului  
 

Amendamente propuse Motivare 

0 1 2 3 4 
1.   

 
 

---------------------- 

L E G E  
pentru completarea Legii nr.218/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Poliției Române Senatul 
adoptă prezentul proiect de lege 

 

 
Nemodificat 

 

2.   Articol unic. - Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române,, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 25 aprilie 2014, 
cu modificările şi completările ulterioare, se completează 
după cum urmează: 

Nemodificat  

3.  . Art. 17 
--------- 
 (2)Autoritatea teritorială de ordine publică este 
constituită din şeful Direcţiei generale de poliţie a 
municipiului Bucureşti sau al inspectoratului de 
poliţie judeţean, un reprezentant al Corpului 
Naţional al Poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri 
desemnaţi de Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, respectiv de consiliul judeţean, 3 
reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de primarul 
general al municipiului Bucureşti, respectiv de 
preşedintele consiliului judeţean, şeful Direcţiei 
generale de jandarmi a municipiului Bucureşti sau 
al inspectoratului judeţean, şeful Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti 
sau şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă 
judeţean şi, după caz, şeful poliţiei locale din 
municipiul reşedinţă de judeţ. 
------- 
 

1. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

 
„(2) Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este 
constituită din Şeful Direcţiei generale de poliţie a 
municipiului Bucureşti sau al inspectoratului de poliţie 
judeţean, un reprezentant al Corpului Naţional al 
Poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri desemnaţi de 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv de 
consiliul judeţean, 3 reprezentanţi ai comunităţii 
desemnaţi de primarul general al municipiului Bucureşti, 
respectiv de preşedintele consiliului judeţean, Şeful 
Direcţiei generale de jandarmi, a municipiului Bucureşti 
sau al inspectoratului judeţean, Şeful Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti sau 
Şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean, 
Şeful Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră sau 
Şeful serviciului teritorial al poliţiei de frontieră Şi, după 
caz, Şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă de 
judeţ.” 

1.La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„(2) Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este 
constituită din Şeful Direcţiei generale de poliţie a 
municipiului Bucureşti sau al inspectoratului de 
poliţie judeţean, un reprezentant al Corpului Naţional 
al Poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri desemnaţi de 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
respectiv de consiliul judeţean, 3 reprezentanţi ai 
comunităţii desemnaţi de primarul general al 
municipiului Bucureşti, respectiv de preşedintele 
consiliului judeţean, Şeful Direcţiei generale de 
jandarmi, a municipiului Bucureşti sau al 
inspectoratului judeţean, Şeful Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti sau 
Şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă 
judeţean,şeful serviciului teritorial al Poli ţiei de 
Frontier ă Române  și, după caz, șeful poliţiei locale 
din municipiul reşedinţă de judeţ.” 
Autor Mihai Weber deputat PSD 

Se elimina Şeful 
Inspectoratului 
General al Poliţiei 
de Frontieră, care nu 
poate face parte din  
Autoritatea 
Teritorială de 
Ordine Publică.  

 


