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RAPORT  
asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea  

Legii nr. 218/2002 
 

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 pe fond, cu propunerea legislativă privind modificarea 
şi completarea Legii nr. 218/2002, trimisă cu adresa nr. Plx. 439 din 20 iunie  2011 
şi înregistrată cu nr.32/219 din 21.06.2011.   

Consiliul Legislativ, cu nr. 355/24.03.2011, a avizat favorabil propunerea 
legislativă, cu observaţii şi propuneri. 

Guvernul nu susţine adoptarea prezentei propuneri legislative. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu nr. PL-x 439 din 28.06.2011, 

a avizat favorabil această iniţiativă legislativă. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.17 alin. 

(2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul ca din cadrul Autorităţii teritoriale 
de ordine publică, organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, să facă 
parte şi un reprezentant al Jandarmeriei Române, precum şi şeful Poliţiei Locale. 

2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor  art. 73 din Constituţia României, republicată. 

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

4. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi din totalul de 23 de 
membri ai acesteia. 

5. La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Lucian  Muntean – 
Adjunctul Inspectorului General al Poliţiei Române.  

6. În urma dezbaterilor, în şedinţa din 14 septembrie 2011, membrii Comisiei, 
cu unanimitate de voturi, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea prezentei propuneri legislative, din următoarele considerente: 



-  Potrivit Legii nr.218/2002 şi a propriului Regulament de organizare şi 
funcţionare, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este un organism cu rol 
consultativ, ce reprezintă şi promovează interesele comunităţii pe linia asigurării 
unui climat de siguranţă. Totodată, legea prevede că unităţile de jandarmi primesc 
toate informaţiile, necesare la asigurarea sau restabilirea ordinii publice, de la Poliţia 
Română. 

- Pentru ca şefii Poliţiei Locale să fie incluşi în această ,,autoritate’’ este 
necesară o modificare mai amplă, care să clarifice şi situaţia la nivelul municipiului 
Bucureşti, în condiţiile în care, potrivit legii, fiecare primărie de sector are dreptul de 
a constitui propria poliţie locală;   

- În textul iniţiativei legislative nu se regăsesc precizări clare cu referire la 
modalitatea de desemnare a şefului Poliţiei Locale din municipiul reşedinţă de judeţ 
ca reprezentant în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică. 

 
 
 

Preşedinte,  
 

Costică Canacheu  
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