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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională 

București,26.11.2019  

Nr. 4c-15/663/2019                                       
 

Plx 455/2019

 
 
Către: 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

    
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru 

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

funcţionarea Poliţiei Române şi a Legii nr.360 din 6 iunie 2002 privind Statutul 

poliţistului, transmisă cu adresa Pl x 455/2019 din 14 octombrie 2019 şi înregistrată la  

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu nr. 4c-15/663  din 

15.10.2019.                                                                      

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice .  

  

 

PREŞEDINTE, 
 

Ion MOCIOLCĂ 

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-15/663/2019                                         
 

Plx 455/2019

 
RAPORT  

 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.218 din 

23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi a Legii 
nr.360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului 

 
 
 

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 propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române şi a Legii nr.360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului, 
trimisă                                                                    cu adresa Pl x 455/2019 din 14 
octombrie 2019 şi înregistrată la  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională cu nr. 4c-15/663  din 15.10.2019.                                                                                     

Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 883/18.10.2019, a avizat favorabil 
propunerea legislativă.  

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale, conform avizului cu nr.  4c-6/613/12.11. 2019, a avizat nefavorabil 
propunerea legislativă.  

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, conform avizului cu nr. 4c-9/629 
/31.10. 2019, a avizat nefavorabil propunerea legislativă.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.218/2002, precum şi a Legii nr.360/2002, în scopul eficientizării 
conducerii operative a Poliţiei Române, începând cu competenţa de numire a 
inspectorului general, precum şi de creştere a cooperării Poliţiei Române cu celelalte 
componente ale Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate 
Naţională. 

2. Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 
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3. Camera Deputaților este cameră decizională, în conformitate cu dispozițiile 
art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 alin. (8) pct.2  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   -  propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi a Legii nr.360 din 6 iunie 2002 
privind Statutul poliţistului - PlX 455/2019, din următoarele considerente:  
 
- Propunerea legislativă nu are avizul Consiliului Suprem de Apărare a Tarii; 
-Inițiativa legislativă propune ca protecția demnitarilor, judecătorilor și 
procurorilor să și a familiilor acestora şi a familiilor lor, în cazurile în care viaţa, 
integritatea corporală sau avutul acestora sunt supuse unor ameninţări este asigurată de 
Poliția Română, aspect care încalcă prevederile cuprinse în Legea nr. 191 din 19 
octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază.  
- Prin propunerile conținute de inițiativă sunt  încalcate prevederile art. 1 din Legea 
355 din 2009 privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și 
al stării de război, precum și o serie de decizii ale Curții Constituționale incidente în 
materie.  
 
 

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Ion MOCIOLCĂ 

SECRETAR 
 

Dumitru LUPESCU 
 

 
 
 

  

 

 


