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RAPORT ASUPRA CERERII DE REEXAMINARE  
 

a Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea 218/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române 

 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 137 alin. (2) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională a fost sesizată spre reexaminare, în fond, cu Legea pentru modificarea 

alin. (1) al art. 8 din Legea 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române, trimisă cu adresa nr. P.Lx- 169, din 19 decembrie 2014, înregistrată sub 

nr. 4c-12/333 din 22 decembrie 2014. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţie şi ale art. 92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în urma solicitării de reexaminare, a reluat dezbaterea şi a adoptat 

Legea pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea 218/2002 privind organizarea 

şi funcţionarea Poliţiei Române, în şedinţa din 15 decembrie 2014, în forma 

adoptată deja de Parlamentul României. 

Obiectul de reglementare îl constituie modificarea alin. (1) al art. 8 din 

Legea privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, în sensul că funcţia de 

inspector general al Inspectoratului General al I.G.P.R. să fie ocupată de un 

secretar de stat numit prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului 

afacerilor interne. 



În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

republicat, membrii Comisiei au reluat dezbaterea în şedinţa din 3 februarie 

2015. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Bogdan Tohăneanu, 

secretar de stat în Ministerul Administraţiei şi Internelor.  

La lucrări au fost prezenţi, din totalul de 25 de deputaţi, 17 membri ai  

Comisiei. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

(3 voturi împotrivă), să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

cererii de reexaminare şi adoptarea Legii  pentru modificarea alin. (1) al 

art. 8 din Legea 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române, în forma adoptată de Senat. 

În raport de obiectul şi conţinutul său proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
                                            PREŞEDINTE,    
 
         Ion Mocioalcă                         
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