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referitoare la propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea 

Legii nr.155/2010 privind Poliţia Locală (b119/24.03.2020) 

În temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funclionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit, a) din Regulamentul de organizare şi funclionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru completarea şi modificarea Legii nr. 155/2010 

privind Polilia Locală (6119/24.03.2020). 

În temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funclionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 19 

alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funclionare, în şedinla din data de 9.04.2020, 

destăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.37/18.03.2020, părlile 

reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de 

vedere: 

➢ 3 reprezentanli ai părlii patronale, reprezentanlii părlii sindicale şi reprezentanlii asocialiilor 

şi fundaliilor neguvernamentale ale societălii civile au votat pentru avizarea 

FAVORABILĂ a proiectului de act normativ; 

➢ 3 reprezentanli ai părlii patronale au votat pentru avizarea NEFAVORABILĂ a 

proiectului de act normativ, cu urmittoarea motivare: 

a „Personalul politiei locale nu este suficient de pregatit pentru sanctionarea unor fapte 

si acest proiect de lege ar genera încă o institulie cu aceleaşi competenle cu ale 

Poliliei Române". 



• „Consecvent, am fost impotriva oricaror noi privilegii. Dimpotriva, ar trebui sa se 

mai reduca din privilegiile deja acordate altora. 

Nu se iau astfel de hotarari incercand sa se profite de perioada Starii de Urgenta, pe 

un fond emotional. Mai ales, reducerea varstei de pensionare este total deplasata. 

Am uitat de Caracal si de alte abuzuri/ilegalitati comise chiar si de politisti iesiti la 

pensie prea devreme. Privilegiile nu ii schimba pe oameni (in bine in nici un caz)." 

➢ 1 reprezentant al păr4ii patronale s-a abţinut de la vat. 

Preşedinte, 
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