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RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.218/2002. privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu completările ulterioare

(L92/2022)

în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, prin 

adresa nr. L92/2022, Biroul permanent al Senatului a sesizat Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională pentru dezbaterea şi elaborarea raportului asupra Propunerii 

legislative pentru completarea Legii nr.218/2002, privind organizarea şi funcţionarea 

Poliţiei Române, republicată, cu completările ulterioare, ai cărei iniţiatori sunt: Rotaru Ion 

■ senator PSD; Mircea Florin - deputat PSD; Niţă Nicu ■ deputat PSD; Paladi George-Adrian - 

deputat PSD.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art 19 din Legea 

nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul prevederii posibilităţii alocării de către consiliile judeţene şi 

consiliile locale a unor sume din bugetele locale „pentru finanţarea dotărilor echipamentelor 

necesare desfăşurării activităţilor structurilor de ordine publică, reprezentate în autoritatea 

teritorială de ordine publică".

Consiliul Legislativ a avizat nefavorabil propunerea legislativă, deoarece conform 

legilor în vigoare, Ministerul Afacerilor Interne deţine în mod exclusiv responsabilitatea şi 

competenţa dotării structurilor de ordine publică din subordinea sa, motiv pentru care 

reglementarea propusă nu întruneşte cerinţele dispoziţiilor art 13 din Legea nr.24/2002, 

potrivit cărora „proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de 

nivel superior sau de acelaşi nivel cu care se află în conexiune".

în Plenul Consiliului Economic, reprezentanţii părţii patronale şi reprezentanţii părţii 

sindicale au votat pentru avizarea favorabilă a propunerii legislative, iar reprezentanţii 

asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ale societăţii civile au votat pentru avizarea 

nefavorabilă, întrucât fiind vorba despre structuri naţionale de ordine publică nu este normal



ca dotările şi echipamentele să difere în funcţie de capacitatea şi disponibilitatea Consiliilor 
Judeţene sau locale de a oferi finanţare.

în conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificările ulterioare, la dezbateri au luat parte reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor 
Interne. "

- în şedinţa din data de 29.03.2022, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională au dezbătut propunerea legislativă şi au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

adopte prezentul raport de respingere, cu amendamentele respinse cuprinse în anexă.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare şi urmează a fi supusă dezbaterii şi adoptării în conformitate cu prevederile 

art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată.

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională supune spre 

dezbatere şi adoptare, Plenului Senatului, prezentul raport de respingere precum şi 
propunerea legislativă.

Potrivit art. 75 alin.(l) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.[7), pct. 1 

din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. Senatul este 

primă Cameră sesizată.

Pr şedinţe. Secretar,

Senator Gheorghiţă MÎNDRUŢĂSenatori) icoleta RAULIUC



Anexă la raport XXV/154/2022

Amendamente respinse
la

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.218/2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,
republicată, cu completările ulterioare 

L92/2022

Amendamente/Autor MotivareTextul legii Textul
propunerii legislative 

pentru completarea Legii 
nr.218/2002, privind 

organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române, 

republicată, cu completările 
ulterioare

Nr.
crt.

Art. 19. -
(1] Autoritatea teritorială de 
ordine publică se întruneşte în 
şedinţe
extraordinare, trimestrial sau ori 
de câte ori este nevoie.

1.
La art. 19, după alineatul (4) se 
introduce un nou alineat, 
alineatul [5) cu următorul 
cuprins:

ordinare sau

[2} La şedinţele autorităţii 
teritoriale de ordine publică au 
dreptul să participe, cu statut de 
invitat, prefectul municipiului 
Bucureşti, respectiv al judeţului, 
primarul general al municipiului 
Bucureşti, respectiv preşedintele 
consiliului judeţean, conducătorii 
serviciilor publice



descentralizate ale ministerelor 
şi ale celorlalte autorităţi ale 
administraţiei publice centrale 

specialitate, 
autorităţii teritoriale de ordine 
publică pot fi şi publice.

de Şedinţele

(3) în exercitarea atribuţiilor 
sale autoritatea teritorială de 
ordine publică emite hotărâri cu 
caracter de recomandare.

[4) Autoritatea teritorială de 
ordine publică nu are 
competenţe în problemele 
operative ale poliţiei.

La art. 19, alin. 5 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:

La propunerea justificată a autorităţilor 
teritoriale de ordine publică, consiliile locale pot 
prelua imobile care au destinaţia de post de 
poliţie, pentru finanţarea reabilitărilor şi 
dotărilor acestora necesare desfăşurării 
activităţilor structurilor de ordine publică, 
reprezentate în autoritatea teritorială de ordine 
publică, pe bază de protocoale de cooperare, în 
condiţiile legii. i

După finalizarea şi recepţia investiţiilor] 
imobilele revin inspectoratelor judeţene de 
resort, pentru administrarea lor, conform 
situaţiei juridice anterioare.

"(5) La propunerea justificata a 
autoritatii teritoriale de ordine 
publica. Consiliile judeţene si 
consiliile locale, pot aloca sume 
din bugetele locale pentru 
finanţarea 
echipamentelor 
desfăşurării 
structurilor de ordine publica, 
reprezentate în autoritatea 
teritoriala de ordine publica, pe 
baza de protocoale de cooperare, 
în condiţiile legii.’’

dotărilor si
necesare

activitatilor

Autor: senator Ion Marcel VELA


