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 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu 
propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor judeţene 
publice de pază şi ordine, trimisă cu adresa nr. Pl.x-348  din 29 iunie 2009, înregistrată cu nr. 
31/658 din 30 iunie 2009. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în 
şedinţa din 24 iunie 2009. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, conform prevederilor art. 75 alin. (1) şi (3) 
din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a dezbătut 
această iniţiativă legislativă în şedinţa din 8 septembrie 2009.  

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, precum şi 
documentele care o însoţesc, avizul negativ al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr. 123 
din 03.03.2009, precum şi punctul de vedere al Guvernului, transmis cu adresa nr. 1206 din 
12.05.2009,  prin care acesta nu susţine adoptarea prezentei iniţiative legislative. 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate de membrii Comisiei, cu unanimitate de 
voturi, s-a hotărât avizarea negativă a iniţiativei legislative, întrucât soluţiile propuse de 
iniţiator, contravin legislaţiei actuale în materie, respectiv prevederilor Legii nr.371/2004 privind 
înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Politiei Comunitare şi ale Legii nr. 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările 
ulterioare, în ceea ce priveşte atribuţiile serviciilor în cauză care se interferează cu atribuţiile 
Jandarmeriei şi ale Poliţiei Comunitare şi ale altor structuri şi societăţi comerciale de pază.                             

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

 
 
           PREŞEDINTE,                      SECRETAR,                               

             Daniel BUDA                                     Gabriel ANDRONACHE 
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