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pentru modificarea şi completarea Legii 218/2002 privind organizarea şi

funcţionarea Politiei Române

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Articol unic.- Legea 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.l70 din 2 martie 

2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după 

cum urmează:

1. Articolul 17 se modifică la alin.(2) şi se completează cu un alineat nou, 
alin.(2^) cu următorul cuprins:

„Art.l7 (2) - Autoritatea teritorială de ordine publică este constituită din 

şeful Direcţiei, generale de poliţie a municipiului Bucureşti sau al inspectoratului de 

poliţie judeţean, subprefect, 6 consilieri desemnaţi de Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, respectiv de consiliul judeţean, 3 reprezentanţi ai comunităţii 
desemnaţi de primarul general al municipiului Bucureşti, respectiv de preşedintele 

consiliului judeţean, şefiil Direcţiei generale de jandarmi a municipiului Bucureşti sau 

al inspectoratului judeţean, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al 
Municipiului Bucureşti sau şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean, 
şeful serviciului teritorial al Poliţiei de Frontieră Române şi, după caz, şeful poliţiei 
locale din municipiul reşedinţă de judeţ.

(2^) - Cei 3 reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de primarul 
general al municipiului Bucureşti, respectiv de preşedintele consiliului judeţean 

trebuie să fie reprezentanţi ai unor organizaţii neguvemamentale care îşi desfăşoară 

activitatea în raza unităţii administrativ-teritoriale de care aparţine Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică în cauză şi au ca obiect de activitate promovarea şi



o

apărarea drepturilor omului. în lipsa unor organizaţii neguvemamentale având ca 

obiect de activitate promovarea şi apărarea drepturilor omului pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucureşti, respectiv 

preşedintele consiliului judeţean, desemnează în componenţa Autorităţii Teritoriale 

de Ordine publică reprezentanţi ai oricăror organizaţii neguvemamentale aflate pe 

raza unităţii administrativ-teritoriale în cauză.”

2. Articolul 20 se modifîcă şi completează cu un nou alineat, alin.(2) după 

cum urmează:
Art.20.- (1) Pentm activitatea desfăşurată în plen şi în comisii membrii 

autorităţii teritoriale de ordine publică nu sunt remuneraţi. Cheltuielile necesare 

pentru desfăşurarea activităţii autorităţii teritoriale de ordine publică, altele decât cele 

privind remunerarea membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică, se suportă din 

bugetul municipiului Bucureşti, respectiv din cel al judeţului.
A

(2) In vederea executării atribuţiilor sale cu caracter permanent 
autoritatea teritorială de ordine publică îşi constituie un secretariat executiv format 
din maximum două persoane, încadrate pe funcţii stabilite prin hotărâre a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, respectiv a consiliului judeţean, prin 

suplimentarea corespunzătoare a posturilor Biroului de relaţii cu publicul din 

organigrama proprie acestora.”

3. Articolul 21 se modifică după cum urmează:
„Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine 

publică se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului 
Afacerilor Interne şi a Ministemlui, Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, 
în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 

condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a lll-a din Constituţia României, 
republicată.
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