
ROMANIA

LEXl

AVIZ
referitor la proiectul de Lege pentru modificarea si completarea 

art.36 din Legea nr.218/2002 privind organizarea 

si functionarea Politiei Romane

Analizand proiectul de Lege pentru modificarea si 

completarea art.36 din Legea nr.218/2002 privind organizarea si 
functionarea Politiei Romane, transmis de Secretariatul General al 
Guvernului cu adresa nr. 145 din 18.05.2021 si inregistrat la Consiliul 

Legislativ cu nr.D399/l8.05.2021 ,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul art.2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, republicata §i art.46(2) 

din Regulamentul de organizare §i fimclionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil proiectul de lege, cu urmatoarele observatii 

§i propuneri:
1. Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare 

modificarea si completarea art.36 din Legea nr.218/2002 privind 

organizarea si functionarea Politiei Romane, republicata, cu 

completarile ulterioare, in vederea prevenirii si eliminarii aparitiei 

oricaror moduri neunitare de actiune in randul politistilor. In acest 

sens, se propune stabilirea unei durate determinate pentru aplicarea 

masurii de conducere a unei persoane la sediul politiei si pentru 

desfasurarea activitatilor politienesti conexe acestei masuri.
2. Prin continutul normativ, proiectul se incadreaza in categoria 

legilor ordinare, iar in aplicarea prevederilor art.75 alin.(l) din 

Constitutia Romaniei, republicata, prima Camera sesizata este 

Senatul.



3. Relevam faptul ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul 

Legislativ nu se poate pronunta asupra oportunitatii solutiilor 

legislative preconizate.
4. La partea introductiva a articolului unic, avand in vedere 

ca, dupa republicare, “ Legea nr.218/2002 a~“sufent interventu 

legislative, pentru o completa informare juridica, dupa anul 

editorialului in care a fost republicata, se va insera expresia „cu
completarile ulterioare”.

5. La pct.l al articolului unic, referitor la textul propus pentru 

art.36 alin.(5) lit.a), din considerente de redactare, sintagma 

„prevazute la alin.(4) si alin.(4^)” se va scrie sub forma „prevazute la 

alin.(4) si (4I)”.

Bucure§ti
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 305/9 mai 2002L. nr. 218/2002
Lege privind organizarea §i funciionarea Polipei Romane

^ republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 170/2 mar. 2020 
Lege privind organizarea §i funcfionarea Polifiei Romane

2:completat prin O.U.G. nr. 175/2020 M. Of. nr. 954/16 oct. 2020
Ordonanta de urgenfa pentru compietarea unor acte 
normative cu incidenja fn protecjia animalelor, precum §i 
pentru stabiiirea unor masuri organizatorice

introduce pet. 16_1 la art. 26 alin. (1)

Dispozitiiie art. I referitoare ia emiterea ordinului de plasare a animaluiui Tn adapost se apiica la 60 de ziie de ia 
data intrarii tn vigoare a prezentei ordonanfe de urgenta.
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