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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române    

 
 

1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională a fost sesizată spre dezbatere, în procedură obişnuită, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, trimisă cu adresa  nr. Pl.x. 66 din 19 februarie 2007 şi înregistrată cu nr.32/124 din 20.02.2007. 
 Consiliul Legislativ, cu nr. 1728 din 18.12.2006, a avizat favorabil propunerea legislativă. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu nr. 26/1442 din 27.02.2007 a avizat negativ această 
iniţiativă legislativă.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 17, alin. (2) din Legea nr. 218/2002, în sensul includerii reprezentanţilor 
Jandarmeriei Române în rândul membrilor Autorităţii teritoriale de ordine publică – organism cu rol consultativ, a cărui activitate se desfăşoară în 
interesul comunităţii şi care funcţionează la nivelul municipiului Bucureşti şi al fiecărui judeţ.  

2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 
3. La lucrări au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei.  
    Raportul Comisiei a fost adoptat cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă şi o abţinere. 
4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este Prima Cameră sesizată. 
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 27 februarie 2007, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea cu modificări a prezentei 
propuneri legislative.  
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I. Amendamente  admise 
 
Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române    
Text propunere legislativă Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0 1 2 3 4 
1.  

_________ 
 

 

Lege  
pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române    

Lege  
pentru modificarea alin. (2) al art.17 

din Legea nr.218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române 
 

 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
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, şeful 
Corpului gardienilor publici al 

Articol unic: Legea nr. 218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 305 din 9 mai 2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează:   
 
1. Alineatul (2) al articolului 17 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, directorul 
Direcţiei generale de jandarmi a municipiului 
Bucureşti sau inspectorul şef al 
inspectoratului judeţean de jandarmi,  un 
reprezentant al Corpului Naţional al 
Poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri desemnaţi 
de Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, respectiv de consiliul judeţean, 

Articol unic: Alineatul (2) al 
articolului 17 din Legea nr. 218/2002 
privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 305 din 9 mai 2002, cu 
modificările ulterioare, se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 
 
„(2) Autoritatea teritorială de ordine 
publică este constituită din directorul 
general al Direcţiei generale de poliţie 
a municipiului Bucureşti sau 
inspectorul şeful al inspectoratului de 
poliţie judeţean, directorul general al 
Direcţiei Generale de Jandarmi a 
Municipiului Bucureşti sau inspectorul 
şef al inspectoratului de jandarmi 
judeţean, subprefect, 6 consilieri 
desemnaţi de Consiliul General al 

Reformulare 
necesară, conform 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denumiri corecte 
potrivit legii privind 
organizarea şi 
funcţionarea 
Poliţiei Române, 
respectiv art. 4 alin. 
(1) lit. b) şi d) din 
Legea nr. 550/2004 
privind organizarea 
şi funcţionarea 
Jandarmerie 
Române.  Corpul 



 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române    
Text propunere legislativă Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
municipiului Bucureşti sau al 
judeţului, 3 reprezentanţi ai 
comunităţii, desemnaţi de primarul 
general al municipiului Bucureşti, 
respectiv de preşedintele consiliului 
judeţean. 

şeful Corpului gardienilor publici al 
municipiului Bucureşti sau al judeţului, 3 
reprezentanţi ai comunităţii, desemnaţi de 
primarul general al municipiului Bucureşti, 
respectiv de preşedintele consiliului judeţean. 

Municipiului Bucureşti, respectiv de 
consiliul judeţean, 3 reprezentanţi ai 
comunităţii, desemnaţi de primarul 
general al municipiului Bucureşti, 
respectiv de preşedintele consiliului 
judeţean.” 
 
(Autor: Comisia) 

Naţional al 
Poliţiştilor este 
asimilat unui 
sindicat şi nu are 
atribuţii executive. 
 

 
 
 

Vicepreşedinte,  
 
 

Marian Săniuţă  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cons. Anca-Daria Cotoc  
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   Către 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, trimisă cu adresa nr. Pl.x. 66 din 19 februarie 2007 şi înregistrată cu nr.32/124 din 20.02.2007. 
 

 În raport de obiectul şi conţinutul acesteia, propunere legislativă face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 

Vicepreşedinte,  
 
 

Marian Săniuţă 


