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AVIZ 
 

 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�ă 
a Guvernului nr. 3/2016 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 

360/2002 privind Statutul poli�istului 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 �i 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�ă a 
Guvernului nr. 3/2016 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 
360/2002 privind Statutul poli�istului, trimis cu adresa nr. PL x 101  din 30  
martie 2016 şi înregistrat cu nr. 4c-11/427  din 30 martie 2015. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 21 martie 2016. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil ini�iativa legislativă cu avizul 
nr. 138 din 19 februarie 2016. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare Comisia a dezbătut 
proiectul de lege în şedinţa din  5 aprilie 2016. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea �i 
completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poli�istului, în sensul 
reglementării posibilită�ii reîncadrării, ca poli�i�ti, a persoanelor cărora 
le-au încetat raporturile de serviciu. Totodată, se dore�te ca, prin excep�ie 
să se instituie posibilitatea reîncadrării direct sau prin transfer din 
institu�iile din sistemul de apărare, ordine publică �i securitate na�ională, 
pe func�ii de execu�ie vacante de poli�ist, a persoanelor cu studii 
corespunzătoare cerin�elor postului  care îndeplinesc condi�iile legale. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 
expunerea de motive �i avizul favorabil al Consiliului Legislativ.  



În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
hotărât, cu unanimitate  de voturi, avizarea favorabilă a acestei iniţiative 
legislative.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege  face 
parte din categoria legilor organice.  
 
 

PREŞEDINTE,                                    SECRETAR, 
 

          Bogdan Liviu CIUCĂ                   Sorin Constantin STRAGEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 


		2016-04-11T08:08:12+0300
	Florica D. Manole




