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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU APĂRARE, 
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ 

NAȚIONALĂ 
 
Nr. 4c-12/91/2015                                                        

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
București 28.04.2015 

Nr.4c-6/113 
 

 
   Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 

   CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2015 pentru 

completarea art. 351 din Legea poliţiei locale nr.155/2010, transmis 

Comisiei pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei 

pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, pentru dezbatere şi 

avizare în fond, cu adresa nr. PLx. 249 din 16 martie 2015, înregistrat la 

Comisia pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului cu nr.4c-6/113 

din 16 martie 2015 și la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională cu nr.4c-12/91 din 17 martie 2015. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE, 
 

Ion MOCIOALCĂ Laurențiu NISTOR 

  
               

                                                 

george.cucu
Original
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R A P O R T   C O M U N 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.7/2015 pentru completarea art. 351 din Legea poliţiei locale 
nr.155/2010 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională, au fost sesizate spre dezbatere 

în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.7/2015 pentru completarea art. 351 din Legea poliţiei locale 

nr.155/2010, transmisă cu adresa nr. PLx.249 din 16 martie 2015, 

înregistrat la Comisia pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului cu 

nr.4c-6/113 din 16 martie 2015 și la Comisia pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională cu nr.4c-12/91 din 17 martie 2015. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședința din  11martie 2015. 

 Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

 La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere: 

•   avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.94/28.01.2015)  

•   avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (nr.4c-

 11/409/31.03.2015) 
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 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.351 

din Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată, cu completările 

ulterioare, în vederea clarificării unor aspecte referitoare la stabilirea 

normei de hrană a poliţiştilor. 

Potrivit prevederilor art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, examinarea 

proiectului de lege a avut loc în şedinţe separate, în data de 24 martie 2015 

de către Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și în data 

de 28 aprilie 2015 de către Comisia pentru administraţie publică și 

amenajarea teritoriului.  

Din numărul total de 26 membri ai Comisiei pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională, au participat la ședință 20 deputați, iar din 

numărul total de 22 membri ai Comisiei pentru administrație publică şi 

amenajarea teritoriului au participat la ședință 19 deputați. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, doamna Sirma Caraman - secretar de stat în cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii 

sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi (o abținere), să 

propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2015 pentru completarea art. 351 din 

Legea poliţiei locale nr.155/2010 în forma adoptată de Senat. 

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

categoria legilor ordinare. 

                        

PREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE, 
 

Ion MOCIOALCĂ Laurențiu NISTOR 

 

 

 Consilier parlamentar, Șef serviciu, Sofia Chelaru             
Dr. George Cucu Consilier parlamentar, Roxana Feraru  

 


