
EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiunea 1
Titlulproiectului de act normativ

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

organizarea si functionarea Politiei Romane

Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

l.Descrierea
situatiei
actuate

Legea nr. 218/2002 a suferit modificari si completari majore odata 
cu intrarea in vigoafe a Legii nr. 192/2019 pentru modificarea si 
completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei 
publice, interventii legislative care au fost operate si in ceea ce priveste 
masura conducerii la sediul politiei.

Potrivit noilor reglementari, politistul este indreptatit sa conduca o 
persoana la sediul politiei, atunci cand:

a) nu s-a putut stabili identitatea acesteia ori exista motive 
verosimile pentm a banui ca identitatea declarata nu este reala sau 
documentele prezentate nu sunt veridice;

b) din cauza comportamentului, locului, momentului, 
circumstantelor ori a bunurilor aflate asupra sa, creeaza motive 
verosimile pentru a banui ca pregateste sau a comis o fapta ilegala;

c) prin actiunile sale pericliteaza viata, sanatatea sau integritatea 
corporala, a sa ori a altei persoane, sau ordinea publica;

d) luarea unor masuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol 
pentru aceasta sau pentru ordinea publica.

Persoana este condusa la cea mai apropiata unitate de politic la care 
se poate realiza identificarea sa, verificarea situatiei de fapt si, dupa caz, 
luarea masurilor legale, iar verificarea situatiei de fapt si, dupa caz, 
luarea masurilor legale fata de persoana condusa la sediul politiei se 
realizeaza de mdata.

Politistul este obligat sa-i permita persoanei sa paraseasca, de 
indata, sediul politiei dupa stabilirea identitatii, verificarea situatiei de 
fapt sau dupa finalizarea masurilor legale care se impun.

inainte de intrarea in vigoare a acestor noi reglemen^a|i^l^^^kv 
218/2002 stabilea ca verificarea situatiei persoanelor CQM^^4>gfe^i]urj^
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politiei si luarea masurilor legale trebuie realizate in termen de 24 de 
ore.

Se poate observa, asadar, ca potrivit noilor prevederi aduse prin 
Legea nr. 192/2019, art. 36 nu mai prevede o durata determinata a 
-masurii—de_conducere_a_persoanei_la_sediul_politiei,_astfel 
masurilor legale fata de persoana condusa la sediul politiei se realizeaza 
de indata”, iar „politistul este Obligat sa-i permita persoanei sa 
paraseasca, de indata, sediul politiei dupa stabilirea identitatii, 
verificarea situatiei de fapt sau dupa finalizarea masurilor legale care se 
impun”.

luarea

De altfel, principala atiibutie instituita in sarcina Politiei Romane 
este asigurarea protectiei si respectarii drepturilor si libertatilor 
fundamentale ale omului, iar in aplicarea tuturor masurilor specifice 
activitatii, organele politienesti actioneaza cu respectarea principiilor si 
convingerilor generale prevazute de Constitutia Romaniei, republicata, 
conventii ale drepturilor omului si tratate la care statul este parte.

Tinand cont de interesul permanent al Politiei Romane in vederea 
asigurarii protectiei si respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale 
ale omului, precum si faptul ca organele de politic urmaresc sa isi 
desfasoare activitatea fara a contraveni intregului ansamblu de 
convingeri comunitare, se propune a fi operate interventii legislative pe 
marginea prevederilor privind conducerea administrativa la sediul 
politiei, astfel incat acestea sa previna si sa elimine aparitia oricaror 
moduri neunitare de actiune in randul politistilor. In acest sens, se 
impune stabilirea unei durate determinate pentru aplicarea masurii de 
conducere a unei persoane la sediul politiei si pentru desfasurarea 
activitatilor politienesti conexe acestei masuri.

2.Schimbari
preconizate

Acest demers legislativ are ca obiect modificarea si completarea art. 
36 din Legea nr. 218/2002 privind masura conduceiii administrative la 
sediul politiei, in sensul ca verificarea situatiei de fapt si, dupa caz, 
luarea masurilor legale fata de persoana condusa la sediul politiei sa se 
realizeze de indata, dar fara sa depaseasca 8 ore de la momentul initierii 
deplasarii.

Tot astfel, intrucat in practica se pot ivi situatii in care identitatea 
persoanei sa nu poata fi stabilita in termenul de 8 ore, se propune ca 
acest termen sa se prelungeasca cu perioada necesara stabilirii 
identitatii, verificarii situatiei de fapt si luarii masurilor legale, fara a se 
depasi 12 ore de la momentul initierii deplasarii.

Totodata, in corelare cu modificarile aduse, se instituie in sarcina 
organelor de politic obligatia de a permite persoanei sa paraseasca sediul 
dupa finalizarea activitatilor anterior mentionate, sau/si dupa expirarea 
celor 12 ore, chiar in lipsa stabilirii identitatii.
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3.Alte
informatii

Sectiunea a 3-a
Impactul-socio^economic-al-proiectuluLde-act-nor-mativ-

l.Impactul
macroeconomic

Proiectul nu se refera la acest subiect.

P. Impactul asupra 
mediului concurential si 
domeniului ajutoarelor 
de stat

Proiectul nu se refera la acest subiect.

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri

Proiectul nu se refera la acest subiect.

2^ Proiectul nu se refera la acest subiect.
Impactul asupra 
sarcinilor administrative
2^ Proiectul nu se refera la acest subiect.
Impactul asupra 
intreprinderilor mid si 
mijlocii
3.1mpactul social Masurile propose prin protect au un impact social pozitiv 

prin asigurarea unor garantii sporite asigurarii drepturilor si 
libertatilor fundamentale in situatia in care politistul aplica 
masura conducerii unei persoane la sediul politiei.

4.1mpactul asupra 
mediului

Proiectul nu se refera la acest subiect.

5. Alte informatii

Sectiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atdt pe termen scurt, pentru

anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani)

Indicatori Anul
curent

Urmatorii 4 ani
Media pe 5

am2021 2022 2023 2024 2025
1. 4.2. 3. 5. 6. 7.
1. Modificari ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus din care: 
a) buget de stat, din 
acesta:

(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit

3



b) bugete locale:
(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat:
—(i)-contributii-de----
asigurari
l.Modificari ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus din care:
a) buget de stat, din 
acesta:

(i) cheltuieli de 
personal

(ii) bunuri si servicii
b) bugete locale:

(i) cheltuieli de 
personal

(ii) bunuri si servicii
c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat:

(i) cheltuieli de 
personal

(ii) bunuri si servicii
3. Impact financiar, 
plus/minus din care: 
buget de stat 
bugete locale
4. Propuneri pentru 
acoperirea cresterii 
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate 
privind fundamentarea 
modificarilor veniturilor 
si/sau cheltuielilor 
bugetare

Proiectul nu are impact asupra bugetului general consolidat.7.Alte informatii

Sectiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

Proiectul nu se refera la acest subiect.l.Masuri normative
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necesare pentru 
aplicarea prevederilor 
proiectului de act 
normativ:

_a)_acte_normatiy_e_in_,__
vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, 
ca urmare a intrarii in 
vigoare a proiectului de 
act normativ 
b) acte normative ce 
urmeaza a fi elaborate in 
vederea implementarii 
noilor dispozitii

1^ Compatibilitatea
proiectului de act 
normativ cu legislatia in 
domeniul achizitiilor 
publice

Proiectul nu se ref era la acest subiect.

2. Conformitatea 
proiectului de act 
normativ cu legislatia 
europeana in cazul 
proiectelor ce transpun 
prevederi europene

Proiectul nu se refera la acest subiect.

3. Masuri normative 
necesare aplicarii directe 
a actelor normative 
europene

Proiectul nu se refera la acest subiect.

4. Hotarari ale Curtii de 
Justitie a Uniunii 
Europene

Proiectul nu se refera la acest subiect.

5. Alte acte normative 
si/sau documente 
internationale din care 
decurg angajamente

Proiectul nu se refera la acest subiect.

6. Alte informatii
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Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elabordrii proiectului de act normativ

-1.___,Informatii_priyind-pmcesul_
de consultare cu organizadi 
neguvernamentale, institute de 
cercetare si alte organisme 
implicate

-AlQstx.onsultatXloipjuLNatiQnaLaLEQlilis.tiLox..

2.
2. Fundamentarea alegerii 
organizatiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum si a modului 
in care activitatea acestor 
organizadi este legata de obiectul 
proiectului de act normativ

Potrivit art. 50 lit. b) din Legea nr. 360/2002 
privind statutul politistului, Corpul National al 
Politistilor, prin organele sale de conducere, ofera 
consultanta la elaborarea propunerilor de acte 
normative care se refera la activitatea politiei sau 
la statutul politistului.

3.Consultarile organizate cu 
autoritatile administratiei publice 
locale, in situada in care proiectul 
de act normativ are ca obiect 
activitad ale acestor autoritad, in 
conditiile Hotararii Guvernului 
nr. 521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative 
ale autoritadlor administradei

S 5

publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative

Proiectul nu se refera la acest subiect.

4.Consultarile desfasurate in 
cadrul consiliilor interministeriale, 
in conformitate cu prevederile 
Hotararii Guvernului nr. 750/2005 
privind consdtuirea consiliilor 
interministeriale permanente.

Proiectul nu se refera la acest subiect.

5. Informatii privind avizarea de 
catre:
a) Consiliul Legisladv
b) Consiliul Suprem de Aparare a 
Tarii
c) Consiliul Economic si Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi

Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul 
Legislativ prin avizul nr. 336/2021.
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6. Alte informatii

-------- --------------------- —----------SectiuneajaJjzU____________________________
Activitati de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului de act

normativ

l.Informarea societatii civile cu 
privire la necesitatea elaborarii 
proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ prezentat a fost elaborat 
cu respectarea prevedeiilor Legii nr. 52/2003 
privind transparenta decizionala m administratia 
publica, cu modificarile si completarile ulterioare, 
fiind afisat pc pagina de internet a MAI la data de 
14.05.2020.

2.Informarea societatii civile cu 
privire la eventualul impact 
asupra mediului in urma 
implementarii proiectului de act 
normativ, precum si efectele 
asupra sanatatii si securitatii 
cetatenilor sau diversitatii 
biologice

Proiectul nu se refera la acest subiect.

3. Alte informatii
9

Sectiunea a 8-a 
Mdsuri de implementare

l.Masurile de pun ere in aplicare a 
proiectului de act normativ de 
catre autoritatile administratiei 
publice centrale si/sau locale - 
infiintarea unor noi organisme sau 
extinderea competentelor 
institutiilor existente

Proiectul nu se refera la acest subiect.

2. Alte informatii
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Fa^a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea si 
completarea art. 36 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea 
Politiei Romane, pe care il supunem Parlamentului, spre adoptare, cu procedura de 
urgenta prevazuta de art.76 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata.

0^
2 or! \i
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