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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Comisia pentru apărare, ordine                                                 București, 7.03.2023 

  publică și siguranță națională                                               PL-x nr. 455/2019/2020   

       Nr. 4c-15/245/29.07.2020 
 

Către, 

  Comisia pentru constituționalitate  

   Domnului Președinte Ringo DĂMUREANU 

 

   

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL PRELIMINAR II asupra reexaminării 

Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și 

funcționarea Poliției Române, precum și pentru modificarea Legii nr.360/2002 

privind Statutul polițistului, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.564 din 

8 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, transmisă cu numărul Pl-x 

nr.455/2019/2020 din 27 iulie 2020 și înregistrată la Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională cu numărul 4c-15/245 din 29 iulie 2020. 

În raport cu obiectul și conținutul său, Legea face parte din categoria legilor 

organice. 

 

PREȘEDINTE 

Laurenţiu-Dan LEOREANU 
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RAPORTUL PRELIMINAR II 

asupra reexaminării Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2002 

privind organizarea și funcționarea Poliției Române, precum și pentru 

modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului 

În conformitate cu prevederile art. 135 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat,  Comisia juridică, pentru disciplină și imunități şi Comisia 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate spre dezbatere 

pe fond, cu reexaminarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea 

Poliției Române, precum și pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 

polițistului, transmisă cu numărul Pl-x nr. 455/2019/2020 din 27 iulie 2020 și 

înregistrată la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională cu numărul 

4c-15/245 din 29 iulie 2020. 

Legea 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 Poliției Române, începând cu competența de numire a inspectorului 

general, precum şi de creştere a cooperării Poliţiei Române cu celelalte componente 

ale Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Națională. 

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

favorabil propunerea legislativă care a stat la baza Legii adoptate. Camera 

Deputaților a respins propunerea legislativă în ședința din data de 27 noiembrie 

2019. 
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         Senatul a adoptat propunerea legislativă în ședința din data de 12 mai 2020 

devenind Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2002 privind 

organizarea și funcționarea Poliției Române, precum și pentru modificarea Legii 

nr.360/2002 privind Statutul polițistului. 

În urma sesizării de neconstituționalitate depuse de Guvernul României, 

Curtea Constituțională a admis parțial obiecțiile de neconstituționalitate și 

potrivit Deciziei nr.564 din 8 iulie 2020 a constatat că prevederile art.I pct.4 și 

pct.5, ale art.II pct.1, cu referire la modificarea art.691 alin.(3) și (4) din Legea 

nr.360/2002 privind Statutul polițistului, precum și ale art.II pct.2 din Legea pentru 

modificarea și completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea 

Poliției Române, precum și pentru modificarea Lefii nr.360/2002 sunt 

neconstituționale. 

Prin conținutul său normativ, Legea menționată se încadrează în categoria 

legilor organice, potrivit dispozițiilor din Constituția României, republicată.În 

aplicarea prevederilor art. 75 alin.(1) din Constituția României, republicată, şi ale 

art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este primă Cameră sesizată. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a reexaminat 

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și 

funcționarea Poliției Române, precum și pentru modificarea Legii nr.360/2002 

privind Statutul polițistului - Pl-x nr. 455/2019/2020, în ședința din data de 6 martie 

2023. La lucrări, membrii Comisiei au fost prezenți conform listei de prezență. În 

conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, la lucrări a participat în calitate de invitat domnul Adrian Voican, secretar de 

stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.  

În urma reexaminării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să propună Plenului Camerei Deputaților respingerea Legii menționate 

anterior.  

          PREŞEDINTE                                                                SECRETAR 

Laurenţiu-Dan LEOREANU                                              Dumitru RUJAN 

 
 

 
 

Întocmit, 

Consilier parlamentar, Florin Danciu 


