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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi  siguranţă   naţională 
Nr.32/420/2004 

Comisia pentru administraţie publică,  
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic  

Nr.26/1931/2004 

P.L.X-412/2004                                                                                                                                 Bucureşti, 30.08.2004 
 

RAPORT COMUN  
asupra proiectului de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare pentru ordine 

publică, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale      
 

1. În conformitate cu prevederile art. 89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările şi 
completările intervenite prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2003, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au fost sesizate 
spre dezbatere şi avizare în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Comunitare pentru ordine publică, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, trimis cu adresa nr. 
P.L.-X 412 din 28 iunie 2004 şi înregistrat sub nr. 32/420, respectiv, nr. 26/1931 din 29 iunie 2004.  

Consiliul Legislativ, cu nr.804/10.05.2004,  a avizat  favorabil acest proiect de lege, cu  observaţii şi propuneri 
care au fost însuşite de iniţiator. 

De asemenea, Consiliul Economic şi Social, cu nr.1034 din 20 mai 2004, a avizat favorabil proiectul de lege. 
Proiectul de lege prevede transformarea Corpului gardienilor publici într-o structură de tip poliţie comunitară, cu 

atribuţii sporite în domeniul asigurării ordinii publice la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. 
 
  

aparare



 
2 

 
 
 

2. Proiectul face parte din categoria legilor ordinare şi se adoptă potrivit  art.76 alin. (2) din Constituţie. 
3. La lucrări finale au fost prezenţi un număr de 23 deputaţi, din totalul de 24 membri ai Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională şi 20 de deputaţi din totalul de 21 de membri ai Comisiei pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

La dezbateri au participat, potrivit prevederilor art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor domnul 
chestor principal Mircea Alexandru, secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi d-na Irina Alexe, consilier juridic,  
din cadrul Ministerul Administraţie şi Internelor şi domnul colonel Ion Bolboacă, preşedintele Uniunii Corpului 
Gardienilor Publici din România.  

4. Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţie şi art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de 
competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

5. Senatul a adoptat acest proiect de lege în şedinţa din 24 iunie 2004.  
 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru apărare, cu 21 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă şi cei ai 

Comisiei pentru administraţie, cu unanimitate de voturi pentru, au hotărât să supună plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea acestui proiect de Lege, cu următoarele amendamente: 

I.  Amendamente admise 
 

 În  urma dezbaterii în comisie, proiectul de lege se aprobă cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisii 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

0 1 2 3 4 
1.  Titlul legii 

 
Lege privind  înfiinţarea, organizarea  şi  
funcţionarea Poliţiei Comunitare  
pentru   ordine  publică, la nivelul 
unităţilor administrativ-teritoriale 

1. Titlul legii se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 
Lege privind  înfiinţarea, organizarea  şi  
funcţionarea Poliţiei Comunitare  
(Autor: dl.dep. Marcu Tudor) 

 
 
 
Textul eliminat se 
regăseşte la art. 1 

CD 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisii 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

  
CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII  GENERALE 

 
CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII  GENERALE 

  

2.   
 
Art.1. – (1) În scopul asigurării ordinii şi 
liniştii publice, a apărării vieţii, 
integrităţii şi bunurilor persoanelor, 
cât şi pentru creşterea eficienţei pazei 
obiectivelor şi a bunurilor de interes 
public se înfiinţează, la nivelul 
municipiilor, oraşelor, precum şi la 
nivelul sectoarelor municipiului 
Bucureşti, Poliţia Comunitară pentru 
ordine publică, ca serviciu public local, 
specializat, denumită în continuare, 
Poliţia Comunitară. 

2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică 
si va avea următorul cuprins: 
Art.1. – (1) În scopul asigurării ordinii şi 
liniştii publice, cât şi pentru creşterea 
eficienţei pazei obiectivelor şi a bunurilor 
de interes public şi privat se înfiinţează, la 
nivelul municipiilor, oraşelor, sectoarelor 
municipiului Bucureşti, precum şi a 
localităţilor cu peste 5000 de locuitori 
Poliţia Comunitară pentru ordine publică, ca 
serviciu public local, specializat, denumită 
în continuare, Poliţia Comunitară. 
 
(Autor: dl. dep.Ioan Oltean) 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru o mai bună 
precizare a scopului 
pentru care a fost 
înfiinţată Poliţia 
Comunitară. 

CD 

3.  (2)  Poliţia Comunitară se poate înfiinţa 
şi la nivelul comunelor. 

 
nemodificat 

 CD 

4.  (3) Poliţia Comunitară se constituie prin 
reorganizarea Corpului gardienilor 
publici pe unităţi administrativ-
teritoriale. 

 
 
nemodificat 

 CD 

5.   
 
 

3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică 
si va avea următorul cuprins: 
 

 
 
 
 
 

CD 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisii 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

Art.2.– (1) Activitatea Poliţiei 
Comunitare se realizează în interesul 
persoanei, al comunităţii, al asigurării 
pazei şi protecţiei obiectivelor de interes 
public local precum şi în sprijinul 
instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi 
în executarea legii. 
 

"Art.2. – (1) Activitatea Poliţiei Comunitare 
se realizează în interesul persoanei, al 
comunităţii, al asigurării pazei şi protecţiei 
obiectivelor de interes public local şi privat, 
precum şi în sprijinul instituţiilor statului, 
exclusiv pe baza şi în executarea legii." 
 
(Autori:d -nii.dep. Petre Naidin şi Ioan 
Oltean) 

Pentru concordanţă cu 
prevederile art.1 alin.(1) CD 

6.  (2) În îndeplinirea misiunilor care îi 
revin, Poliţia Comunitară cooperează cu 
Poliţia Română şi Jandarmeria, alte 
instituţii ale statului şi colaborează cu 
asociaţiile şi organizaţiile 
neguvernamentale, precum şi cu 
persoanele fizice şi juridice, în limitele 
legii. 

 
 
 
 
nemodificat 

 CD 

7.  Art.3.– Activitatea Poliţiei Comunitare 
se desfăşoară pe baza Regulamentului 
cadru de organizare şi funcţionare a 
Poliţiei Comunitare, denumit în 
continuare Regulament, aprobat prin 
hotărâre a Guvernului. 

 
 
 
Nemodificat 

 CD 

 CAPITOLUL II 
ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisii 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

8.  Art.4.– (1) Poliţia Comunitară se 
înfiinţează prin hotărâre a consiliilor 
locale ale municipiilor, sectoarelor 
municipiului Bucureşti, oraşelor şi 
comunelor, după caz, şi se subordonează 
primarilor acestora. 

 
Nemodificat 

 CD 

9.   
 
 
(2) La nivelul municipiilor, sectoarelor 
municipiului Bucureşti, oraşelor şi 
comunelor, Poliţia Comunitară se 
organizează, după caz, ca instituţie 
publică cu personalitate juridică, sau 
structură fără personalitate juridică 
(direcţie, serviciu, birou şi 
compartiment) în cadrul aparatului 
propriu al consiliilor locale, în condiţiile 
legii. 

4.La articolul 4, alineatul (2) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
„(2) La nivelul municipiilor, sectoarelor 
municipiului Bucureşti, oraşelor şi 
comunelor, Poliţia Comunitară se 
organizează, după caz, ca serviciu public cu 
personalitate juridică, sau structură fără 
personalitate juridică (direcţie, serviciu, 
birou şi compartiment) în cadrul aparatului 
propriu al consiliilor locale, în condiţiile 
legii.” 
(Autori: comisiile) 

 CD 

10.  (3) Nivelul de organizare, structura 
organizatorică şi   categoriile de personal 
se stabilesc anual de consiliile locale, cu 
consultarea unităţilor teritoriale ale 
Poliţiei Române, în funcţie de bugetul 
alocat, numărul populaţiei, întinderea 
fiecărui municipiu, oraş, comună, 

 
 
 
Nemodificat 

 CD 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisii 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

respectiv sector al municipiului 
Bucureşti şi starea infracţională şi 
contravenţională înregistrată pe raza lor. 
 

11.   
 
 
Art.5.– (1) La nivelul fiecărui municipiu, 
oraş, comună, precum şi la nivelul 
sectoarelor municipiului Bucureşti, se 
organizează şi funcţionează Comisia 
locală de ordine publică, denumită in 
continuare Comisia locală, organism cu 
rol consultativ, a cărei activitate se 
desfăşoară în interesul comunităţii. 

5. La articolul 5, alineatul (1) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
„Art.5.– (1) La nivelul fiecărui municipiu, 
oraş, comună, precum şi la nivelul 
sectoarelor municipiului Bucureşti, se 
organizează şi funcţionează Comisia locală 
de ordine publică, denumită in continuare 
Comisia locală, organism cu rol 
consultativ.” 
 
(Autor: dl.dep. Timotei Stuparu)  
 

 CD 

12.   
 
 
(2) Comisia locală este constituită din: 
primar, şeful poliţiei locale, 
reprezentantul unităţii de jandarmi 
competentă teritorial, şeful poliţiei 
comunitare, 2–4 consilieri şi 2–5 
reprezentanţi ai comunităţii, desemnaţi 

6. La articolul 5, alineatul (2) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
„(2) Comisia locală este constituită, după 
caz, din: primar, şeful poliţiei locale, 
reprezentantul unităţii de jandarmi 
competentă teritorial, şeful poliţiei 
comunitare, 2–4 consilieri şi 2–5 
reprezentanţi ai comunităţii, desemnaţi de 

 
 
 
 
 
Textul devine permisiv. 

CD 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisii 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

de consiliul local şi este condusă de 
primar. 

consiliul local şi este condusă de primar.” 
 
(Autor: dl.dep. Viorel Coifan) 

13.   
 
 
Art.6.– (1) Comisia locală de ordine 
publică are următoarele atribuţii: 
a) anual, analizează şi face propuneri 
privind necesarul de resurse materiale şi 
umane ; 
b) organizează consultări cu membrii 
comunităţilor locale şi cu organizaţiile 
neguvernamentale, cu privire la 
priorităţile în activitatea politiei 
comunitare; 
c) trimestrial şi ori de câte ori se solicită, 
prezintă informări in şedinţa Consiliului 
Local privind eficienţa activităţii 
desfăşurate de poliţia comunitară şi 
propune măsuri pentru îmbunătăţirea 
muncii şi prevenirea încălcării 
drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului; 
d) în baza concluziilor desprinse din 
analizele periodice efectuate asupra 

7. articolul 6, alineatul (1) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„Art.6.– (1) Comisia locală de ordine 
publică are următoarele atribuţii: 
a) analizează periodic şi face propuneri 
privind necesarul de resurse materiale şi 
umane;” 
 
nemodificat 
 
 
 
c) trimestrial şi ori de câte ori se solicită, 
prezintă informări in şedinţa Consiliului 
Local privind eficienţa activităţii 
desfăşurate de poliţia comunitară şi propune 
măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii 
acesteia. 
 

d) în baza concluziilor desprinse din 
analizele periodice efectuate asupra modului 
de asigurare a ordinii şi liniştii publice şi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textul eliminat nu este 
necesar . 
 
 
 
 
 
 
 
Preocuparea de a preveni 
anumite fapte antisociale 
conduce la diminuarea 
sancţiunilor aplicate. 

CD 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisii 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

modului de asigurare a ordinii şi liniştii 
publice şi pazei obiectivelor şi bunurilor 
de interes public local de pe teritoriul 
localităţii, propune consiliului local 
adoptarea unor hotărâri prin care să 
sancţioneze anumite fapte care 
afectează climatul social. 

pazei obiectivelor şi bunurilor de interes 
public local de pe teritoriul localităţii, 
propune consiliului local adoptarea unor 
hotărâri prin care să prevină anumite fapte 
care afectează climatul social. 
 
(Autor: dl. dep. Marius Iriza) 

14.   
 
 
(2) Comisia locală recomandă 
consiliului local stabilirea unui număr de 
funcţionari publici din numărul de 
posturi aprobat Poliţiei Comunitare, care 
să asigure, în condiţii optime, 
menţinerea ordinii şi liniştii publice la 
nivelul fiecărui municipiu, oraş, comună, 
precum şi la nivelul sectoarelor 
municipiului Bucureşti. 

8. La articolul 6, alineatul (2) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
„(2) Comisia locală propune consiliului 
local stabilirea unui număr de funcţionari 
publici din numărul de posturi aprobat 
Poliţiei Comunitare, care să asigure, în 
condiţii optime, menţinerea ordinii şi liniştii 
publice la nivelul fiecărui municipiu, oraş, 
comună, precum şi la nivelul sectoarelor 
municipiului Bucureşti.” 
 
(Autori: d-nii. dep. Marius Iriza şi Viorel 
Coifan) 

 
 
 
 
 
 
Termen adecvat 

CD 

15.  Art.7.– Şefii Poliţiilor Comunitare 
constituite la nivelul municipiilor 
reşedinţă de judeţ şi la nivelul 
sectoarelor municipiului Bucureşti 
reprezintă Poliţia comunitară la nivelul 

 
9. Articolul 7 se elimină 
(Autor: comisiile) 
 

 
 
 
Cele două instituţii sunt 
diferite  

CD 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisii 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

Autorităţii teritoriale de ordine publică 
constituită potrivit Legii nr.218/2002 
privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române, cu modificările 
ulterioare, şi sunt membrii de drept ai 
acesteia. 

 CAPITOLUL III 
ATRIBUŢIILE POLIŢIEI 

COMUNITARE 

 
Nemodidicat 

 CD 

16.   
 
 
 
Art.8.– Poliţia Comunitară are 
următoarele atribuţii principale: 
 
 
a) asigură ordinea şi liniştea publică în 
zonele şi locurile stabilite prin planul de 
pază şi ordine publică, previne şi 
combate încălcarea normelor legale 
privind curăţenia localităţilor şi comerţul 
stradal neautorizat, precum şi alte fapte 
stabilite prin hotărâri ale consiliului 
local;  
 

10. La articolul 8, preambulul precum şi 
literele a), b), d), e) şi l) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
Art.8.– Poliţia Comunitară are următoarele 
atribuţii: 
(Autor: dl.dep. Marius Iriza) 
 
a) asigură ordinea şi liniştea publică în 
zonele şi locurile stabilite prin planul de 
pază şi ordine publică, previne şi combate 
încălcarea normelor legale privind curăţenia 
localităţilor şi comerţul stradal precum şi 
alte fapte stabilite prin hotărâri ale 
consiliului local;  
(Autori:d-nii. dep.Gheorghe Dinu şi Cătălin 
Popescu ) 

 
 
 
 
 
 
Toate atribuţiile sunt la fel 
de importante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textul este mai 
cuprinzător. 
 
 
 
 
 
 

CD 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisii 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

 
b) asigură paza obiectivelor şi a 
bunurilor de interes public stabilite de 
consiliul local, conform planurilor de 
pază şi ordine publică; 
 
c) asigură însoţirea şi protecţia 
reprezentanţilor primăriei sau a altor 
persoane cu funcţii în instituţiile publice 
locale la executarea unor controale sau 
acţiuni  specifice; 
d) participă la asigurarea fluenţei 
traficului rutier, cu ocazia efectuării unor 
lucrări de modernizare şi reparaţii ale 
arterelor de circulaţie; 
 
 
e) asigură supravegherea parcărilor auto, 
a cimitirelor, a unităţilor şcolare, caselor 
de schimb valutar, filialelor CEC, 
băncilor, casieriilor, zonelor 
comerciale, a celor de agrement şi a altor 
locuri stabilite prin planurile de pază şi 
ordine publică; 
f) constată contravenţii şi aplică 
sancţiuni contravenţionale, conform 

 
b) asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de 
interes public şi privat stabilite de consiliul 
local, conform planurilor de pază şi ordine 
publică; 
(Autor: dl.dep. Ioan Oltean) 
 
nemodificat 
 
 
 
d) participă, după caz, la asigurarea fluenţei 
traficului rutier, cu ocazia efectuării unor 
lucrări de modernizare şi reparaţii ale 
arterelor de circulaţie; 
(Autor: dl. dep. Viorel Coifan) 
 
e) asigură supravegherea parcărilor auto, a 
unităţilor şcolare, zonelor comerciale şi de  
agrement, pieţelor,  a cimitirelor şi a altor 
locuri stabilite prin planurile de pază şi 
ordine publică; 
(Autori: d-nii. dep. Marcu Tudor şi Ioan 
Oltean) 
 
 

 
 
 
Corelare cu art.1 alin.(1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textul este mai permisiv. 
 
 
 
 
 
 
Pentru stabilirea unui 
domeniu de activitate care 
să nu se suprapună peste 
atribuţiile societăţilor de 
pază, jandarmeriei sau 
poliţiei . 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisii 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

legii, pentru încălcarea prevederilor 
legale referitoare la tulburarea ordinii şi 
liniştii publice, curăţenia localităţilor, 
comerţul stradal, protecţia mediului 
înconjurător, precum şi pentru faptele 
care afectează climatul social, stabilite 
prin lege, hotărâri ale consiliului local 
sau dispoziţii ale primarului; 
g) participă la asigurarea măsurilor de 
ordine, cu ocazia adunărilor 
publice,mitingurilor, manifestărilor 
cultural-artistice şi sportive organizate la 
nivel local; 
h) intervine, împreună cu organele 
abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru 
aplanarea stărilor conflictuale, prinderea 
unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri 
sociale, stabilirea situaţiilor de fapt 
sesizate şi rezolvarea acestora; 
i) acţionează, împreună cu poliţia, 
jandarmeria, pompierii, protecţia civilă, 
şi alte autorităţi prevăzute de lege la 
activităţile de salvare şi evacuare a 
persoanelor şi bunurilor periclitate de 
incendii, explozii, avarii, accidente, 
epidemii, calamităţi naturale şi 

nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisii 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

catastrofe, precum şi de limitare şi 
înlăturare a urmărilor provocate de astfel 
de evenimente; 
j) controlează modul de depozitare a 
deşeurilor menajere, industriale sau de 
orice fel şi de respectare a igienizării 
zonelor periferice şi a malurilor 
cursurilor de apă, sesizând primarul cu 
privire la situaţiile de fapt constatate şi 
măsurile ce trebuie luate, în vederea 
îmbunătăţirii stării de curăţenie a 
localităţii; 
k) comunică, în cel mai scurt timp 
posibil, organelor abilitate, datele cu 
privire la aspectele de încălcare a legii, 
altele decât cele stabilite  în competenţa 
sa, despre care a luat la cunoştinţă cu 
ocazia îndeplinirii misiunilor specifice; 
l) însoţeşte, alături de celelalte organe 
abilitate ale statului, executorii 
judecătoreşti la punerea în executare 
a hotărârilor judecătoreşti de 
evacuare şi executare silită, asigurând 
protecţia acestora şi prevenirea oricăror 
acte de tulburare a ordinii publice; 
 

 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nemodificat 
 
  
 
l) însoţeşte, în condiţiile stabilite prin 
Regulament, funcţionarii primăriei la 
executarea unor controale şi la punerea 
în executare a unor hotărâri ale 
Consiliului Local sau, după caz, ale 
Consiliului General al Municipiului 
Bucuresti, asigurând protecţia acestora şi 
prevenirea oricăror acte de tulburare a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atribuţiile eliminate intră 
în competenţa altor 
organe  
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisii 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

 
m) verifică şi soluţionează, în limitele 
legii, sesizările asociaţiilor de proprietari 
sau locatari privind săvârşirea unor fapte 
prin care se încalcă normele legale, 
altele decât cele cu caracter penal; 
n) sprijină Poliţia Română în activităţile 
de depistare a persoanelor care se 
sustrag urmăririi sau executării 
pedepselor, precum şi a persoanelor 
dispărute; 
o) în localităţile de frontieră sprijină 
unităţile Poliţiei de Frontieră în activităţi 
de prevenire şi combatere a migraţiei 
ilegale; 
p) îndeplineşte orice alte atribuţii 
stabilite prin lege. 

ordinii publice; 
 
nemodificat 
 
 
 
 
nemodificat  
 
 
 
 
nemodificat 
 
 
nemodificat 
 

17.  Art.9.– (1) Organizarea şi executarea 
activităţii de pază a bunurilor şi 
asigurare a ordinii şi liniştii publice se 
realizează în baza planurilor de pază şi 
ordine publică. 

 
 
Nemodificat 

 CD 

18.  (2) Planurile de pază şi ordine publică se 
aprobă de primari cu avizul de 
specialitate al Direcţiei Generale de 
Poliţie a Municipiului Bucureşti, 

 
Nemodificat 

 CD 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisii 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

respectiv a inspectoratelor de poliţie 
judeţene. 
 

19.   
 
 
(3) Poliţia Comunitară poate asigura 
paza şi ordinea publică, şi  contra cost, 
pe bază de contracte de prestări servicii, 
încheiate de aceasta cu beneficiarii 
serviciilor prestate. 

11. La articolul 9, alineatul (3) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 
(3) Poliţia Comunitară poate asigura, şi 
contra cost, paza unor obiective, pe bază de 
contracte de prestări servicii, încheiate de 
aceasta cu beneficiarii serviciilor prestate. 
 
(Autor: Comisia pentru apărare) 

 CD 

 CAPITOLUL  IV 
PERSONALUL POLIŢIEI 

COMUNITARE 

 
Nemodificat 

 CD 

20.  Art.10.– (1) Personalul Poliţiei 
Comunitare se compune din funcţionari 
publici şi personal contractual. 

 
nemodificat 

 CD 

21.  (2) Funcţionarilor publici din Poliţia 
Comunitară li se aplică reglementările 
prevăzute în Statutul funcţionarilor 
publici iar personalului contractual 
reglementările din legislaţia muncii. 

 
 
nemodificat 

 CD 

22.   
 
 

12. Articolul 11 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.11.– În timpul serviciului, funcţionarii 

 
 
 
 
 

CD 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisii 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

Art.11.– În timpul serviciului, 
funcţionarii publici din Poliţia 
Comunitară poartă obligatoriu uniformă 
şi exercită atribuţiile stabilite prin 
prezenta lege pentru Poliţia 
Comunitară. 

publici din Poliţia Comunitară poartă 
obligatoriu uniformă şi exercită atribuţiile 
stabilite prin prezenta lege.” 
 
(Autor: dl. dep. Lucian Preşa) 

 
Pentru corectitudinea 
textului. 

23.  Art.12.– (1) Şeful Poliţiei Comunitare şi 
după caz, adjuncţii acestuia se numesc în 
funcţie în condiţiile legii. 

 
nemodificat 

 CD 

24.  (2) Condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească personalul Poliţiei 
Comunitare pentru ocuparea diferitelor 
funcţii, modul de selectare şi pregătire a 
acestuia se stabilesc prin Regulament. 

 
 
nemodificat 

 CD 

25.  Art.13.– (1) La încadrare, personalul 
Poliţiei Comunitare va semna un 
angajament de serviciu; forma şi 
conţinutul angajamentului se stabilesc 
prin Regulament. 

 
nemodificat 

 CD 

26.  (2) Destituirea din funcţie sau demisia 
personalului Poliţiei Comunitare, înainte 
de expirarea unei perioade de 3 ani, 
atrage după sine plata de către acesta a 
unei despăgubiri reprezentând 
cheltuielile de şcolarizare în condiţiile 
stabilite prin Regulament, cu respectarea 

 
 
 
nemodificat 

 CD 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisii 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

art.10. 
27.  Art.14.– Personalul Poliţiei Comunitare 

este dotat cu uniformă, însemne 
distinctive, arme de foc, bastoane de 
cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritant-
lacrimogene, cătuşe şi alte mijloace de 
apărare şi intervenţie autorizate prin 
lege, conform normelor stabilite prin 
Regulament. 

 
 
 
nemodificat 

 CD 

 CAPITOLUL  V 
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE 

FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN 
POLIŢIA COMUNITARĂ 

 
 
nemodificat 

  

28.   
 
 
 
 
 
Art.15.– (1) În realizarea atribuţiilor ce îi 
revin potrivit legii, funcţionarul public 
din Poliţia Comunitară are următoarele 
drepturi şi obligaţii principale: 
a) să legitimeze persoanele care au 
încălcat dispoziţiile legale ori despre 
care are indicii că se pregătesc să comită 

13. La articolul 15, alineatul (1), litera b) 
se modifică şi devine lit. f), litera f) devine 
lit.b), literele c), d), h) şi alineatul (2) se 
modifică, acest articol având următorul 
cuprins: 
 
„Art.15.– (1) În realizarea atribuţiilor ce îi 
revin potrivit legii, funcţionarul public din 
Poliţia Comunitară are următoarele drepturi 
şi obligaţii principale: 
a) să legitimeze persoanele care au încălcat 
dispoziţiile legale ori despre care are indicii 
că se pregătesc să comită sau au comis o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisii 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

sau au comis o faptă ilicită; 
b) să conducă la sediul unităţii Poliţiei 
Române orice persoane care, prin 
acţiunile lor, periclitează viaţa altor 
persoane, ordinea publică sau alte 
valori sociale, precum şi persoanele 
suspecte de săvârşirea unor fapte 
ilegale, a căror identitate nu a putut fi 
stabilită în condiţiile legii; în cazul 
nerespectării dispoziţiilor date de 
funcţionarul public din Poliţia 
Comunitară, acesta este îndreptăţit să 
folosească forţa;  
c) în cazul infracţiunilor flagrante, 
conduce şi predă unităţilor teritoriale 
ale Poliţiei Române pe făptuitori, 
bunurile şi valorile rezultate ca urmare a 
încălcării legii şi ia măsurile ce se impun 
pentru conservarea şi paza locului faptei, 
dacă este cazul, până la sosirea echipei 
operative a poliţiei.  
 
 d) să constate contravenţiile şi să 

aplice, în condiţiile legii, sancţiunile 
pentru contravenţiile privind ordinea şi 
liniştea publică, curăţenia localităţilor, 

faptă ilicită; 
b) să solicite sprijinul cetăţenilor pentru 
urmărirea, prinderea, identificarea şi 
conducerea la unităţile teritoriale ale 
poliţiei, a persoanelor care au comis fapte 
penale. 
 
 
 
 
 
 
 
c) în cazul infracţiunilor flagrante, conduce 
şi predă unităţilor locale ale Poliţiei 
Române pe făptuitori, bunurile şi valorile 
rezultate ca urmare a încălcării legii şi ia 
măsurile ce se impun pentru conservarea şi 
paza locului faptei, dacă este cazul, până la 
sosirea autorităţilor abilitate. " 
(Autor: dl. Dep. Răzvan Ionescu) 
 
"d) să constate contravenţiile şi să aplice, în 
condiţiile legii, sancţiunile pentru 
contravenţiile privind ordinea şi liniştea 
publică, curăţenia localităţilor, regulile de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termenul este mai 
adecvat 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisii 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

regulile de comerţ stradal sau alte 
contravenţii pentru care li se stabilesc 
asemenea competenţe, prin legi, hotărâri 
ale Guvernului sau ale Consiliilor locale;
  
 e) să poarte şi să folosească, în 

condiţiile legii, armamentul şi muniţia, 
precum şi celelalte mijloace de apărare 
şi intervenţie numai în timpul 
serviciului; 
 
 f) să solicite sprijinul cetăţenilor 

pentru urmărirea, prinderea, 
identificarea şi conducerea la unităţile 
teritoriale ale poliţiei, a persoanelor 
care au comis fapte penale. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comerţ stradal sau alte contravenţii pentru 
care li se stabilesc asemenea competenţe, 
prin legi, hotărâri ale Guvernului sau ale 
Consiliilor locale;  
 
 e) să poarte şi să folosească, în condiţiile 

legii, armamentul şi muniţia, precum şi 
celelalte mijloace de apărare şi intervenţie 
numai în timpul serviciului; 
 
 
f) să conducă la sediul poliţiei locale orice 
persoană care, prin acţiunile ei, 
periclitează viaţa altor persoane, ordinea 
publică sau alte valori sociale, precum şi 
persoanele suspecte de săvârşirea unor 
fapte ilegale, a căror identitate nu a putut 
fi stabilită în condiţiile legii şi să prezinte 
un raport scris în legătură cu motivele 
conducerii persoanei respective la sediul 
poliţiei; în cazul nerespectării 
dispoziţiilor date de funcţionarul public 
din Poliţia Comunitară, acesta este 
îndreptăţit să folosească forţa în 
condiţiile legii; " 
(Autor: dl. Dep. Marcu Tudor) 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisii 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

g) în exercitarea atribuţiilor de serviciu, 
funcţionarul public din Poliţia 
Comunitară este obligat să poarte la 
uniformă insigna cu număr distinctiv de 
identificare şi să prezinte legitimaţia de 
serviciu, cu excepţia situaţiilor în care 
lipseşte timpul necesar pentru această 
formalitate; după încheierea oricărei 
acţiuni sau intervenţii, acesta se 
legitimează şi îşi declară funcţia pe care 
o deţine în unitatea din care face parte; 
 

h) să folosească gratuit mijloacele de 
transport în comun, pentru executarea, în 
timpul serviciului, a unor misiuni în 
zona de competenţă; 

 
„g) în exercitarea atribuţiilor de serviciu, 
funcţionarul public din Poliţia Comunitară 
este obligat să poarte la uniformă insigna cu 
număr distinctiv de identificare şi să 
prezinte legitimaţia de serviciu, cu excepţia 
situaţiilor în care lipseşte timpul necesar 
pentru această formalitate; după încheierea 
oricărei acţiuni sau intervenţii, acesta se 
legitimează şi îşi declară funcţia pe care o 
deţine în unitatea din care face parte; 
 
 
h) să folosească gratuit mijloacele de 
transport local aflate în proprietatea 
primăriei, pentru executarea, în timpul 
serviciului, a unor misiuni în zona de 
competenţă;" 
 
(Autor: comisiile) 
 

29.  (2) În exercitarea drepturilor conferite 
de prezenta lege, funcţionarul public din 
Poliţia Comunitară are obligaţia să 
respecte întocmai drepturile 
fundamentale ale omului, prevăzute de 

 
 
 
nemodificat 

 CD 



 
20 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisii 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

lege şi de Convenţia europeană a 
drepturilor omului. 

30.   
 
 
Art.16.– În îndeplinirea atribuţiilor 
prevăzute de prezenta lege, funcţionarul 
public din Poliţia Comunitară are 
competenţă pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale unde îşi 
desfăşoară activitatea. 

14. Articolul 16 se modfifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.16.– În îndeplinirea atribuţiilor 
prevăzute de prezenta lege, funcţionarul 
public din Poliţia Comunitară îşi exercită 
competenţa pe raza unităţii administrativ-
teritoriale unde îşi desfăşoară activitatea.” 
 
(Autor: dl. dep. Viorel Coifan) 

 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea textului. 

CD 

 CAPITOLUL VI 
ATRIBUŢIILE PRIMARULUI 

PRIVIND ÎNFIINŢAREA, 
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA 

POLIŢIEI COMUNITARE 

 
 
nemodificat 

  

31.  Art.17.– Principalele atribuţii ale 
primarului privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Comunitare sunt următoarele: 
a) propune consiliului local, spre 
aprobare, în condiţiile legii, 
organigrama, statul de funcţii, numărul 
de personal şi Regulamentul propriu de 
organizare şi funcţionare a Poliţiei 

15. La articolul 17, litera b) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 

 CD 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisii 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

Comunitare; 
b) face propuneri consiliului local în 
legătură cu numirea şi destituirea din 
funcţie a şefului Poliţiei Comunitare şi, 
după caz, a adjunctului/adjuncţilor 
acestuia ; 
 
 
c) îndrumă, supraveghează şi 
controlează activitatea Poliţiei 
Comunitare, conform atribuţiilor 
stabilite acesteia prin lege; 
d) aprobă anual planul de pază şi ordine 

al localităţii; 
e) asigură repartizarea  spaţiilor necesare 
funcţionării Poliţiei Comunitare, pe baza 
hotărârii consiliului local; 
f) propune spre aprobare consiliului 
local, bugetul Poliţiei Comunitare ; 
g) informează trimestrial, şi ori de câte 
ori se solicită, consiliul local în legătură 
cu activitatea Poliţiei Comunitare. 
h) dispune de îndată măsuri, conform 
competenţei, cu privire la situaţiile de 
fapt cu care este sesizat de Poliţia 
Comunitară şi urmăreşte realizarea în 

 
"b) face propuneri consiliului local în 
legătură cu numirea şi destituirea din funcţie 
a şefului Poliţiei Comunitare şi, după caz, a 
adjunctului/adjuncţilor acestuia,  în 
condiţiile legii ;" 
(Autor: dl. dep. Răzvan Ionescu) 
 
 
nemodificat 
 
 
nemodificat 
 
 
nemodificat 
 
 
nemodificat 
 
nemodificat 
 
 
nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisii 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

practică a acestora. 
 CAPITOLUL VII 

ASIGURAREA LOGISTICĂ, 
MATERIALĂ ŞI FINANCIARĂ 

 
Nemodificat 
 
 
 

 CD 

32.   
 
 
Art.18.– (1) Poliţia Comunitară poate 
deţine în folosinţă imobile, armament, 
muniţie, echipamente şi aparatură 
tehnică specifică, necesare pentru 
îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de 
lege. 
 

16. Articolul 18 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
"Art.18.– (1) Poliţia Comunitară poate 
deţine în folosinţă imobile, mijloace de 
transport, armament, muniţie, echipamente 
şi aparatură tehnică specifică, necesare 
pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de 
lege." 

 
 
 
 
 
 
Reglementare completă. 

CD 

33.  (2) Armamentul, muniţia şi aparatura 
tehnică specifică, necesare dotării 
Poliţiei Comunitare se preiau, acolo 
unde este cazul, de la corpul gardienilor 
publici, iar necesarul suplimentar se 
asigură, în condiţiile legislaţiei 
referitoare la achiziţiile publice.  

„(2)Imobilele, armamentul, muniţia, 
aparatura tehnică specifică şi mijloacele de 
transport necesare dotării Poliţiei 
Comunitare se preiau, acolo unde este cazul, 
de la corpul gardienilor publici, iar 
necesarul suplimentar se asigură, în 
condiţiile legislaţiei referitoare la achiziţiile 
publice." 
 
(Autor: dl. dep. Ioan Oltean) 

Imobilele şi mijloacele de 
transport sunt aspecte 
esenţiale în organizarea şi 
funcţionarea poliţiei 
comunitare 

CD 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisii 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

34.  Art.19.– Finanţarea cheltuielilor curente 
şi de capital ale Poliţiei Comunitare se 
asigură din bugetul local şi din veniturile 
proprii obţinute din serviciile prestate. 

 
nemodificat 

 CD 

 CAPITOLUL VIII 
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI 

FINALE 

 
nemodificat 

  

35.   
 
 
Art.20.– Angajarea funcţionarilor publici 
în Poliţia Comunitară, la înfiinţare, se 
face din cadrul personalului gardienilor 
publici care îndeplinesc condiţiile 
stabilite prin Regulament. 
 

17.Articolul 20 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.20.– Angajarea funcţionarilor publici 
în Poliţia Comunitară, la înfiinţare, se face 
din cadrul personalului gardienilor publici 
sau a altor persoane care îndeplinesc 
condiţiile stabilite prin Regulament.” 
 
(Autor: dl. Dep. Marcu Tudor) 

 
 
 
Pentru ca aria de recrutare 
a funcţionarilor să nu fie 
limitată doar la personalul 
gardienilor publici 

CD 

36.   
 
 
Art.21.– Patrimoniul Corpului 
Gardienilor Publici se preia, conform 
legii, de către Consiliile judeţene, 
respectiv, de către Consiliul general al 
municipiului Bucureşti, care au obligaţia 
de a-l repartiza în termen de 90 de zile de 

18. Articolul 21 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.21.– Patrimoniul Corpului Gardienilor 
Publici se preia, conform legii, de către 
Consiliile judeţene, respectiv, de către 
Consiliul general al municipiului Bucureşti, 
care au obligaţia de a-l repartiza în termen 
de 90 de zile de la data intrării în vigoare a 

 CD 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisii 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
autorităţilor administraţiei publice locale 
în cadrul cărora se înfiinţează Poliţia 
Comunitară. 

prezentei legi, autorităţilor administraţiei 
publice locale pentru înfiinţarea Poliţiei 
Comunitare.” 
 
(Autori: d-nii. dep. Marcu Tudor şi Radu 
Stroe) 

37.  Art.22.- Personalul disponibilizat din 
cadrul Corpului Gardienilor Publici se 
poate constitui în societăţi specializate de 
pază şi protecţie, potrivit legii. 

19. Articolul 22 se elimină 
 
(Autor: dl.dep. Toro Tibor) 

Înfiinţarea societăţilor de 
pază şi protecţie se 
reglementează prin lege. 
  

CD 

38.   
 
 
Art. 23. – Drepturile şi obligaţiile 
născute din contractele încheiate de 
Corpul Gardienilor Publici se preiau de 
către Poliţia Comunitară. 

20. Articolul 23 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
"Art. 23. – Drepturile şi obligaţiile născute 
din contractele încheiate de Corpul 
Gardienilor Publici se preiau conform art. 
21." 
(Autor: dl.dep. Ioan Oltei) 

 
 
 
 
 
Trimiterea la art. 21 este 
acoperitoare. 

CD 

39.  Art.24.– Actele normative în care sunt 
prevăzute drepturi şi obligaţii precum şi 
orice alte norme juridice care vizează 
activitatea corpului gardienilor publici, 
se modifică în mod corespunzător. 

 
 
nemodificat 

 CD 

40.  Art.25.– Pentru reprezentarea propriilor 
interese în relaţiile cu administraţia 
publică locală şi instituţiile statului, 

 
nemodificat 
 

 CD 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisii 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

funcţionarii publici şi personalul 
contractual din Poliţia Comunitară, se 
pot asocia în condiţiile legii. 

 
 
 

41.   
 
 
Art. 26. – Uniforma funcţionarului 
public din Poliţia Comunitară, forma şi 
conţinutul insignei şi ale documentelor 
de legitimare a acestuia se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului. 

21. Articolul 26 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
"Art. 26. – Uniforma funcţionarului public 
din Poliţia Comunitară, forma şi conţinutul 
insignei şi ale documentelor de legitimare a 
acestuia se stabilesc prin regulament, 
aprobat prin hotărâre a Guvernului." 
 
(Autor: comisia pentru apărare) 

 CD 

42.  Art.27.–  Ziua Poliţiei Comunitare este 
30 mai. 

22. Articolul 27 se elimină 
(Autor: dl.dep. Radu Stroe) 

Textul nu este necesar. CD 

43.  Art.28.– Prezenta lege intră în vigoare la 
data de 1 ianuarie 2005. 

 
nemodificat 

 CD 

44.  Art.29.–  În termen de 60 de zile de la 
data publicării prezentei legi, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor va prezenta 
Guvernului pentru aprobare 
Regulamentul cadru de organizare şi 
funcţionare a Poliţiei Comunitare. 

 
nemodificat 

 CD 

45.  Art.30.– Pe data intrării în vigoare a 
prezentei legi se abrogă Legea nr. 
26/1993 privind înfiinţarea, organizarea 

 
 
nemodificat 

 CD 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisii 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

şi funcţionarea Corpului gardienilor 
publici, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.109 din 28 mai 
1993, Hotărârea Guvernului nr.518/1993 
pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Corpului 
gardienilor publici, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.24 din 14 februarie 1997, precum şi 
orice alte dispoziţii contrare prezentei 
legi. 

 
 

 

II. Amendamente respinse 
 

 În cursul dezbaterii în comisii, următoarele amendamente au fost respinse: 
 
Nr. 
crt. Text Senat 

Amendamentul propus şi autorul 
acestuia Motivare 

Camera 
decizională 

0 1 2 3 4 
1.   

 
Art.1. – (1) În scopul asigurării ordinii şi 
liniştii publice, a apărării vieţii, 

Articolul 1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art.1. – (1) În scopul asigurării ordinii şi 
liniştii publice, a apărării vieţii, integrităţii 

 
 
 
1. Existenţa unor 
obiective de interes 

CD 
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integrităţii şi bunurilor persoanelor, cât 
şi pentru creşterea eficienţei pazei 
obiectivelor şi a bunurilor de interes 
public se înfiinţează, la nivelul 
municipiilor, oraşelor, precum şi la 
nivelul sectoarelor municipiului 
Bucureşti, Poliţia Comunitară pentru 
ordine publică, ca serviciu public local, 
specializat, denumită în continuare, 
Poliţia Comunitară. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

şi bunurilor persoanelor, cât şi pentru 
creşterea eficienţei pazei obiectivelor şi a 
bunurilor de interes public şi privat se 
înfiinţează, prin hotărârea consiliului 
judeţean la nivelul judeţelor, 
municipiilor, oraşelor, comunelor precum 
şi la nivelul sectoarelor municipiului 
Bucureşti, Poliţia Comunitară pentru 
ordine publică, ca serviciu public local, 
specializat, denumită în continuare, Poliţia 
Comunitară." 
(Autor: dl. dep. Petre Naidin) 
 
Art.1. – (1) În scopul asigurării ordinii şi 
liniştii publice, a apărării vieţii, integrităţii 
şi bunurilor persoanelor, cât şi pentru 
creşterea eficienţei pazei obiectivelor şi a 
bunurilor de interes public local se 
înfiinţează, la nivelul municipiilor, 
oraşelor, precum şi la nivelul sectoarelor 
municipiului Bucureşti, Poliţia 
Comunitară pentru ordine publică, ca 
serviciu public local, specializat, denumită 
în continuare, Poliţia Comunitară. 
(Autori: d-nii dep. Mihai Stănişoară şi 
Romeo Raicu ) 
 
Art.1. – (1) În scopul asigurării ordinii şi 
liniştii publice, a apărării vieţii, integrităţii 

judeţean pe raza 
municipiilor reşedinţă de 
judeţ, municipiilor, 
oraşelor şi comunelor, 
care nu ar fi normal să fie 
păzite de firme private de 
pază. 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Se pune de acord cu 
scopul şi aria misiunilor 
de îndeplinit prevăzute de 
art.2 alin.(1), art.6 alin.(1) 
lit.d) şi art.16.  
2. Textul se regăseşte la 
art.2 alin.(1) 
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alin. nou 
 
 
 
 
 
 
 

alin. nou 
 
 

şi bunurilor persoanelor, cât şi pentru 
creşterea eficienţei pazei obiectivelor şi a 
bunurilor de interes public se înfiinţează, 
la nivelul municipiilor, oraşelor, precum şi 
la nivelul sectoarelor municipiului 
Bucureşti, precum şi la nivelul 
comunelor  Poliţia Comunitară pentru 
ordine publică, ca serviciu public local, 
specializat, denumită în continuare, Poliţia 
Comunitară. 
(Autori: d-nii dep.  Marcu Tudor şi Radu 
Stroe ) 
 
SAU 
(1) Corpul Gardienilor Publici se 
transformă prin reorganizare, conform 
prezentei legii, în Poliţie Comunitară la 
nivelul municipiilor, oraşelor, precum şi al 
sectoarelor municipiului Bucureşti. 
(Autor: dl. dep.  Marcu Tudor) 
 
SAU 
(1) Poliţia Comunitară se constituie 
prin: 
a) preluarea de la Ministerul 
Administraţiei şi Internelor a tuturor 
activităţilor  specifice Poliţiei 
Comunitare astfel cum au fost definite 
in prezenta lege, a personalului, 
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mijloacelor tehnice, a  surselor 
financiare...  
b) preluarea integrală a Corpului 
Gardienilor Publici care se desfiinţează 
(Autor: dl. dep. Radu Stroe) 
 
(1) Poliţia Comunitară pentru ordine 
publică denumită în continuare, Poliţia 
Comunitară, se înfiinţează, la nivelul 
municipiilor, oraşelor, precum şi la nivelul 
sectoarelor municipiului Bucureşti, ca 
serviciu public local, specializat. 
 (Autor: dl. dep. Timotei Stuparu) 
 
La articolul 1, alineatul (3) devine alin.(1), 
alineatul (1) devine alin.(2) iar alieatul (2) 
devine alin.(3), se modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  
Art.1.- (1) Poliţia Comunitară se 
constituie, în principal, prin reorganizarea 
Corpului gardienilor publici pe unităţi 
administrativ-teritoriale. 
(2) Poliţia Comunitară se înfiinţează, la 
nivelul municipiilor, oraşelor, precum şi la 
nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, 
ca serviciu public local, specializat, 
denumită în continuare, Poliţia 
Comunitară, în scopul asigurării ordinii şi 
liniştii publice, a apărării vieţii, integrităţii 
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şi bunurilor persoanelor, cât şi pentru 
creşterea eficienţei pazei obiectivelor şi a 
bunurilor de interes public  şi privat. 
(3) Poliţia Comunitară se poate înfiinţa, şi 
la nivelul comunelor. 
(Autor: dl.dep. Răzvan Ionescu) 

2.  (2)  Poliţia Comunitară se poate înfiinţa 
şi la nivelul comunelor. 

Se elimină 
 
(Autori: d-nii dep. Petre Naidin şi Marcu 
Tudor) 
 
 

1. Pentru concordanţă cu 
modificările alineatului 
(1)  ale articolului 1. 

 

3.  (3) Poliţia Comunitară se constituie prin 
reorganizarea Corpului gardienilor 
publici pe unităţi administrativ-
teritoriale  
 

(3) Poliţia Comunitară se constituie, în 
principal, prin reorganizarea Corpului 
gardienilor publici pe unităţi 
administrativ-teritoriale sau prin 
înfiinţarea unor unităţi locale proprii. 
(Autor: dl. dep.  Marcu Tudor) 
 

  

4.   
 
Art.2. – (1) Activitatea Poliţiei 
Comunitare se realizează în interesul 
persoanei, al comunităţii, al asigurării 
pazei şi protecţiei obiectivelor de interes 
public local precum şi în sprijinul 
instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi 
în executarea legii. 

La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
Art.2.– (1) Activitatea Poliţiei Comunitare 
se realizează în interesul persoanei, al 
comunităţii, al asigurării pazei şi protecţiei 
obiectivelor de interes public local precum 
şi în sprijinul instituţiilor statului. 
 
(Autor: dl.dep. Marius Iriza) 

 
 
 
 

CD 
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5.   
 
Art.4.– (1) Poliţia Comunitară se 
înfiinţează prin hotărâre a consiliilor 
locale ale municipiilor, sectoarelor 
municipiului Bucureşti, oraşelor şi 
comunelor, după caz, şi se subordonează 
primarilor acestora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) La nivelul municipiilor, sectoarelor 
municipiului Bucureşti, oraşelor şi 
comunelor, Poliţia Comunitară se 
organizează, după caz, ca instituţie 
publică cu personalitate juridică, sau 
structură fără personalitate juridică 
(direcţie, serviciu, birou şi 
compartiment) în cadrul aparatului 

Articolul 4 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.4.– (1) Poliţia Comunitară se 
înfiinţează prin hotărâre a consiliilor 
judeţene, la nivelul judeţelor, 
municipiilor reşedinţă de judeţ, 
municipiilor, sectoarelor municipiului 
Bucureşti, oraşelor, comunelor şi se 
subordonează preşedinţilor consiliilor 
judeţene, respectiv primarilor. 
(Autor: dl.dep. Petre Naidin) 
 
Art.4.– (1) Poliţia Comunitară se 
înfiinţează prin hotărâre a consiliilor 
locale ale municipiilor, sectoarelor 
municipiului Bucureşti, oraşelor şi 
comunelor, după caz, şi se subordonează 
acestora. 
(Autorii: d-nii.dep.Marcu Tudor şi Marius 
Iriza) 
 
(2) La nivelul judeţelor şi municipiului 
Bucureşti, Poliţia Comunitară se 
organizează, ca instituţie publică cu 
personalitate juridică, iar la nivelul 
municipiilor, oraşelor şi comunelor ca 
subunităţi aflate în componenţa 
acesteia.  
(Autor: dl.dep. Petre Naidin) 

 
 
 
1. Pentru o mai bună 
cooperare între celelalte 
structuri chemate să 
asigure climatul unic de 
ordine publică, respectiv 
inspectoratele judeţene de 
poliţie, structurilr 
judeţene ale jandarmeriei 
şi Poliţia Comunitară 
Judeţeană. 
2. Textul adoptat de 
comisie este 
corespunzător. 
 
1. Necesitatea creării unei 
instituţii de sine 
stătătoare, care să 
conducă şi să pregătească 
în mod unirtar efectivele 
din subordine, pentru a 
răspunde tuturor tipurilor 
de solicitări. 
2.  
 
 
 
 
 
1. Conducerea Poliţiei 
Comunitare Judeţene 
cunoaşte cel mai bine 
nevoile reale ale instituţiei 
respective. 
 
 
 
 

 



 
32 

 
 
 

propriu al consiliilor locale, în 
condiţiile legii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Nivelul de organizare, structura 
organizatorică şi categoriile de personal 
se stabilesc anual de consiliile locale, cu 
consultarea unităţilor teritoriale ale 
Poliţiei Române, în funcţie de bugetul 

 
 
(2) La nivelul municipiilor, sectoarelor 
municipiului Bucureşti, oraşelor şi 
comunelor, după caz, Poliţia Comunitară 
se organizează, ca instituţie publică cu 
personalitate juridică, sau structură fără 
personalitate juridică (direcţie, serviciu, 
birou şi compartiment) în cadrul aparatului 
propriu al primăriilor. 
(Autorii: d-nii.dep.Marcu Tudor şi Marius 
Iriza) 
 
(2) La nivelul municipiilor, sectoarelor 
municipiului Bucureşti, oraşelor şi 
comunelor, Poliţia Comunitară se 
organizează, ca instituţie publică fără 
personalitate juridică, în cadrul aparatului 
propriu al consiliilor locale (direcţie, 
serviciu, birou şi compartiment), în 
condiţiile legii. 
(Autor: dl.dep.Ioan Oltean) 
 
(3) Nivelul de organizare, structura 
organizatorică şi categoriile de personal se 
stabilesc anual de consiliile judeţene şi 
locale, cu consultarea unităţilor teritoriale 
ale Poliţiei Române şi a conducerii 
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alocat, numărul populaţiei, întinderea 
fiecărui municipiu, oraş, comună, 
respectiv sector al municipiului 
Bucureşti şi starea infracţională şi 
contravenţională înregistrată pe raza lor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poliţiei Comunitare Judeţene, în funcţie 
de bugetul alocat, numărul populaţiei, 
întinderea fiecărui municipiu, oraş, 
comună, respectiv sector al municipiului 
Bucureşti şi starea infracţională şi 
contravenţională înregistrată pe raza lor. 
(Autor: dl.dep. Petre Naidin) 
 
(3) Nivelul de organizare, structura 
organizatorică şi categoriile de personal se 
stabilesc anual de consiliile locale, cu 
consultarea unităţilor teritoriale ale Poliţiei 
Române, în funcţie de bugetul alocat, 
numărul populaţiei, întinderea fiecărui 
municipiu, oraş, comună, respectiv sector 
al municipiului Bucureşti, starea 
infracţională şi contravenţională 
înregistrată pe raza lor. 
(Autori: d-nii dep. Mihai Stănişoară şi 
Romeo Raicu ) 
 
(3) Nivelul de organizare, structura 
organizatorică şi   categoriile de personal 
se stabilesc anual de consiliile locale, cu 
consultarea unităţilor teritoriale ale Poliţiei 
Române. 
SAU 
(3) Nivelul de organizare, structura 
organizatorică şi   categoriile de personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Se observă că este 
vorba de o enumerare ce 
impune semnul de 
punctuaţie propus pentru 
înlăturarea repetării 
aceleiaşi conjuncţii după 
încă două noţiuni. 
2. Textul proiectului de 
lege este corect redactat. 
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alin. nou 

se stabilesc anual de consiliile locale, cu 
consultarea facultativă a unităţilor 
teritoriale ale Poliţiei Române, în funcţie 
de bugetul alocat, numărul populaţiei, 
întinderea fiecărui municipiu, oraş, 
comună, respectiv sector al municipiului 
Bucureşti şi starea infracţională şi 
contravenţională înregistrată pe raza lor. 
(Autor: dl.dep. Marcu Tudor) 
 
(3) Nivelul de organizare, structura 
organizatorică şi   categoriile de personal 
se stabilesc anual de consiliile locale. 
(Autorii: d-nii.dep. Marius Iriza şi Radu 
Stroe) 
 
(4) Structurile de Poliţie Comunitară 
municipale, orăşeneşti şi, după caz, 
comunale sunt coordonate, profesional 
şi juridic, de consiliile locale iar cele ale 
sectoarelor Mun. Bucureşti, de către 
Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, în condiţiile legii. 
 
(Autor: dl.dep. Timotei Stuparu) 

6.   
 
Art.5.– (1) La nivelul fiecărui 

 Articolul 5 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.5.– (1) La nivelul fiecărui municipiu, 
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municipiu, oraş, comună, precum şi la 
nivelul sectoarelor municipiului 
Bucureşti, se organizează şi funcţionează 
Comisia locală de ordine publică, 
denumită in continuare Comisia locală, 
organism cu rol consultativ, a cărei 
activitate se desfăşoară în interesul 
comunităţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.5. - (2) Comisia locală este 
constituită din: primar, şeful poliţiei 
locale, reprezentantul unităţii de 
jandarmi competentă teritorial, şeful 
poliţiei comunitare, 2–4 consilieri şi 2–
5 reprezentanţi ai comunităţii, desemnaţi 
de consiliul local şi este condusă de 
primar. 

oraş, comună, precum şi la nivelul 
sectoarelor municipiului Bucureşti, se 
organizează şi funcţionează Comisia 
locală de ordine publică, denumită in 
continuare Comisia locală, a cărei 
activitate se desfăşoară în interesul 
comunităţii. 
(Autor: dl.dep. Marius Iriza) 
 
Art.5.– (1) La nivelul fiecărui municipiu, 
oraş, comună, precum şi la nivelul 
sectoarelor municipiului Bucureşti, se 
organizează şi funcţionează Comisia 
locală de ordine publică, denumită in 
continuare Comisia locală, organism cu 
rol consultativ. 
 (Autor: dl.dep. Timotei Stuparu) 
 
 
 
 
Art.5. - (2) Comisia locală este constituită 
din: primar, 2–4 consilieri şi 2–5 
reprezentanţi ai comunităţii, desemnaţi de 
consiliul local şi este condusă de primar." 
(Autor: dl.sen.Sergiu Nicolaescu) 
 
(2) Comisia locală este constituită din: 
primar, şeful poliţiei locale, reprezentantul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Din redactarea iniţială 
rezultă fără echivoc că 
şeful poliţiei şi 
comandantul unităţii de 
jandarmi sunt subordonaţi 
primarului, care conduce 
Comisia locală. 
2. Comisia are rol 
consultativ.  
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unităţii de jandarmi competentă teritorial, 
şeful poliţiei comunitare, 2–4 consilieri şi 
2–5 reprezentanţi ai comunităţii, 
desemnaţi de asociaţiile şi ONG-urile 
(Autori: d-nii.dep. Marius Iriza şi Dorel 
Bahrin) 
 
(2) Comisia locală este constituită din: 
primar, şeful poliţiei locale, reprezentantul 
unităţii de jandarmi competentă teritorial, 
şeful poliţiei comunitare, 2–4 consilieri şi  
reprezentanţi ai comunităţii, desemnaţi 
de consiliul local şi este condusă de 
primar. 
(Autor: dl.dep. Răzvan Ionescu ) 
 
(2) Comisia locală este constituită din: 
primar, şeful poliţiei locale, reprezentantul 
unităţii de jandarmi competentă teritorial, 
şeful poliţiei comunitare, după caz, şi este 
condusă de primar. 
(Autori: d-nii.dep. Timotei Stuparu şi 
Marcu Tudor) 
 

7.   
 
 

alin. nou 

La articolul 5, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alin. (3), care va 
avea următorul cuprins: 
Art.5. - (3) La şedinţa Comisiei locale în 
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care se adoptă planul de pază şi ordine 
publică, precum şi trimestrial, când se 
prezintă informări privind eficienţa 
activităţii desfpşurate de poliţia 
comunitară, pot participa, în calitate de 
invitaţi, şeful poliţiei locale şi 
comandantul unităţii de jandarmi 
competentă teritorial." 
 
 (Autor: dl.sen.Sergiu Nicolaescu) 
 

8.  Art.7.– Şefii Poliţiilor Comunitare 
constituite la nivelul municipiilor 
reşedinţă de judeţ şi la nivelul 
sectoarelor municipiului Bucureşti 
reprezintă Poliţia comunitară la nivelul 
Autorităţii teritoriale de ordine publică 
constituită potrivit Legii nr.218/2002 
privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române, cu modificările 
ulterioare, şi sunt membrii de drept ai 
acesteia. 

Art.7.- Reprezentantul ales de către 
structurile de Poliţie Comunitară de la 
nivelul judeţelor şi al sectoarelor 
municipiului Bucureşti reprezintă 
Poliţia Comunitară la nivelul Autorităţii 
teritoriale de ordine publică constituită 
potrivit Legii nr.218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române, cu modificările ulterioare, şi sunt 
membrii de drept ai acesteia. 
 
(Autor: dl.dep. Timotei Stuparu) 

  

9.  Art.8.– Poliţia Comunitară are 
următoarele atribuţii principale: 
a) asigură ordinea şi liniştea publică în 
zonele şi locurile stabilite prin planul de 
pază şi ordine publică, previne şi 

La articolul 8, literele a), b) c) şi d) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
a) asigură ordinea şi liniştea publică în 
zonele şi locurile stabilite prin planul de 
pază şi ordine publică, previne şi combate 
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combate încălcarea normelor legale 
privind curăţenia localităţilor şi comerţul 
stradal neautorizat, precum şi alte fapte 
stabilite prin hotărâri ale consiliului 
local;  
b) asigură paza obiectivelor şi a 
bunurilor de interes public stabilite de 
consiliul local, conform planurilor de 
pază şi ordine publică; 
 
 
 
c) asigură însoţirea şi protecţia 
reprezentanţilor primăriei sau a altor 
persoane cu funcţii în instituţiile publice 
locale la executarea unor controale sau 
acţiuni  specifice; 
 
 
d) participă la asigurarea fluenţei 
traficului rutier, cu ocazia efectuării 
unor lucrări de modernizare şi 
reparaţii ale arterelor de circulaţie; 
 
 
 
e) asigură supravegherea parcărilor 
auto, a cimitirelor, a unităţilor 
şcolare, caselor de schimb valutar, 

încălcarea normelor legale privind 
curăţenia localităţilor şi comerţul stradal 
neautorizat. 
(Autor: dl.dep. Marcu Tudor) 
 
b) asigură paza obiectivelor de interes 
public şi privat stabilite de consiliile 
judeţene şi  locale, conform planurilor de 
pază şi ordine publică, precum şi a altor 
beneficiari, indiferent de forma de 
proprietate; 
( Autor: dl. dep. Petre Naidin) 
c) asigură însoţirea şi protecţia 
reprezentanţilor consiliilor judeţene, 
primăriei sau a altor persoane cu funcţii în 
instituţiile publice locale la executarea 
unor controale sau acţiuni  specifice; 
( Autor: dl. dep. Petre Naidin) 
 
Se elimină  
 ( Autor: dl. dep Marius Iriza.) 
 
d) participă la asigurarea fluenţei traficului 
rutier  
( Autor: dl. dep Radu Stroe.) 
 
e) asigură supravegherea obiectivelor 
stabilite prin planurile de pază şi ordine 
publică 

 
 
 
 
 
 
 
1. Există şi la nivelul 
consiliilor judeţene 
funcţionari cu astfel de 
atribuţii. 
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filialelor CEC, băncilor, casieriilor, 
zonelor comerciale, a celor de 
agrement şi a altor locuri stabilite prin 
planurile de pază şi ordine publică; 
 

( Autor: dl. dep Marius Iriza.) 
 
 
 
 
 
Art.8. a) asigură ordinea şi liniştea publică 
în zonele şi locurile stabilite prin planul de 
ordine publică şi pază, previne şi 
combate încălcarea normelor legale 
privind curăţenia localităţilor şi comerţul 
stradal neautorizat, precum şi alte fapte 
stabilite prin hotărâri ale consiliului local;  
b) asigură paza obiectivelor şi a bunurilor 
de interes public stabilite de consiliul 
local, conform planurilor de ordine 
publică şi pază; 
.............................................................. 
e) asigură supravegherea parcărilor auto, a 
cimitirelor, a unităţilor şcolare, caselor de 
schimb valutar, filialelor CEC, băncilor, 
casieriilor, zonelor comerciale, a celor de 
agrement şi a altor locuri stabilite prin 
planurile de ordine publică şi pază; 
.................................................................... 
m) verifică şi soluţionează, în limitele 
legii, sesizările asociaţiilor de proprietari 
privind săvârşirea unor fapte prin care se 
încalcă normele legale, altele decât cele cu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ordinea misiunilor 
propuse exprimă 
conexiunile şi raportul 
firesc dintre idei fiind în 
consonanţă cu art.1 
alin.(1).  
2. Textul proiectului de 
lege este corect redactat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Contravine prevederilor 
art.17 alin.(1) din OG 
85/2001 privind 
organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor 
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caracter penal; 
(Autori: d-nii dep.Mihai Stănişoară şi 
Romeo Raicu) 

de locatari.  
2. Reglementare 
completă. 

10.   
 
Art.9.– (1) Organizarea şi executarea 
activităţii de pază a bunurilor şi 
asigurare a ordinii şi liniştii publice se 
realizează în baza planurilor de pază şi 
ordine publică. 
 
 
(2) Planurile de pază şi ordine publică se 
aprobă de primari cu avizul de 
specialitate al Direcţiei Generale de 
Poliţie a Municipiului Bucureşti, 
respectiv a inspectoratelor de poliţie 
judeţene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolul 9 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins:  
Art.9.– (1) Organizarea şi executarea 
activităţii de pază a bunurilor şi asigurare 
a ordinii şi liniştii publice se realizează în 
baza planurilor de ordine publică şi pază. 
(Autori: Mihai Stănişoară şi Romeo 
Raicu) 
 
Art.9.- (2) Planurile de pază şi ordine 
publică se aprobă de preşedintele 
consiliului judeţean şi primari, după caz, 
cu avizul de specialitate al Direcţiei 
Generale de Poliţie a Municipiului 
Bucureşti, respectiv a inspectoratelor de 
poliţie judeţene. 
( Autor: dl. dep. Petre Naidin) 
 
 
(2) Planurile de pază şi ordine publică se 
aprobă de primari cu avizul consultativ al 
poliţiei locale. 
( Autori: d-nii. dep Marius Iriza şi Marcu 
Tudor) 
 

 
 
 
 
1. Ordinea misiunilor 
propuse exprimă 
conexiunile şi raportul 
firesc dintre idei fiind în 
consonanţă cu art.1 
alin.(1).  
2. Textul proiectului de 
lege este corect redactat. 
 
 
Planurile de pază pentru 
obiectivele de interes 
judeţean nu se pot aprob 
de primari ci de 
preşedinţii consiliilor 
judeţene pentru că aceştia 
stabilesc necesarul de 
personal aferent acestor 
obiective şi efectuează 
plata serviciilor de pază 
respective. 
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(3) Poliţia Comunitară poate asigura 
paza şi ordinea publică, şi  contra cost, 
pe bază de contracte de prestări servicii, 
încheiate de aceasta cu beneficiarii 
serviciilor prestate. 

(2) Planurile de ordine publică şi pază se 
aprobă de primari cu avizul de specialitate 
al Direcţiei Generale de Poliţie a 
Municipiului Bucureşti, respectiv a 
inspectoratelor de poliţie judeţene. 
(Autori: Mihai Stănişoară şi Romeo 
Raicu) 
  
Se elimină 
(Autori: Mihai Stănişoară şi Romeo 
Raicu) 
 
 
Art.9.– (1) Organizarea şi executarea 
activităţii de pază a bunurilor şi asigurare 
a ordinii şi liniştii publice se realizează în 
baza planurilor şi strategiei de pază şi 
ordine publică. 
(2) Planurile de pază şi ordine publică se 
propun de primari şi se aprobă de 
consiliul local cu avizul de specialitate al 
Direcţiei Generale de Poliţie a 
Municipiului Bucureşti, respectiv a 
inspectoratelor de poliţie judeţene. 
 
(Autori: Eugen Pleşa şi Gheorghe Dinu – 
Grupul parlamentar PRM.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Prevederea contravine 
art.1 alin.(29 şi art.2 
alin.(1) din Legea 
188/1999 precum şi Legii 
nr.333/2003. 
2. Reglementare 
completă. 
 
1. Pentru organizarea şi 
exercitarea activităţii de 
pază este necesară şi 
existenţa unei strategii.  
2. Textul proiectului de 
lege este corect.  
1. Este necesară aprobarea 
planurilor de pază şi 
ordine publică de 
consiliul local şi nu de 
primari.  
2. Coroborare cu art.4 
alin.(1). – Poliţia 
comunitară se 
subordonează primarului. 
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11.   
 
Art.10. - (1) Personalul Poliţiei 
Comunitare se compune din funcţionari 
publici şi personal contractual. 
 
 
 
 
 
 
(2) Funcţionarilor publici din Poliţia 
Comunitară li se aplică reglementările 
prevăzute în Statutul funcţionarilor 
publici iar personalului contractual 
reglementările din legislaţia muncii. 

Articolul 10 se modifică şi completează şi 
va avea următorul cuprins: 
Art.10.– (1) Personalul Poliţiei 
Comunitare se compune din funcţionari 
publici civili cu statut special şi personal 
contractual. 
(2) Poliţistul comunitar este funcţionar 
public civil cu statut special, înarmat, ce 
poartă uniforma în timpul serviciului şi 
exercită atribuţiile specifice stabilite 
prin lege.  
(3) Drepturile şi îndatoririle specifice 
ale poliţistului comunitar se stabilesc 
prin statut iar personalul contractual este 
supus  reglementărilor din legislaţia 
muncii. 
(Autor:dl.dep.Sandu Alecu) 

 
 
 
1. Prin natura misiunilor 
şi atribuţiilor ce îi sunt 
conferite de prevederile 
acestei legi, poliţistul 
comunitar nu se 
deosebeşte de functionarii 
publici ai Poliţiei 
Române, Gărzii 
Financiare sau ai altor 
structuri specializate, ceea 
ce îndrituieşte acordarea 
statutului de "funcţionar 
public civil cu statul 
special" 

 

12.   
 
Art.12.– (1) Şeful Poliţiei Comunitare şi 
după caz, adjuncţii acestuia se numesc în 
funcţie în condiţiile legii. 

La art.12, alineatul (1) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
Art.12.– (1) Şeful Poliţiei Comunitare 
judeţene şi după caz, adjunctul/adjuncţii 
acestuia se numesc în funcţie de către 
consiliul judeţean în condiţiile legii; şeful 
Poliţiei Comunitare locale se numeşte în 
funcţie de conducerea Poliţiei 
Comnitare Judeţene, la propunerea 
primarilor şi cu aprobarea consiliului 
local. " 

 
 
 
1. Este necesară 
prevederea expresă în 
lege a autprităţilor 
competente să numească 
în aceste funcţii. 
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(Autor:dl. dep.Petre Naidin) 
13.   

 
Art.13.– (1) La încadrare, personalul 
Poliţiei Comunitare va semna un 
angajament de serviciu; forma şi 
conţinutul angajamentului se stabilesc 
prin Regulament. 

La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
Art.13.– (1) La încadrare, personalul 
Poliţiei Comunitare va semna un 
angajament de serviciu, pe o durată 
minimă de trei ani; forma şi conţinutul 
angajamentului se stabilesc prin 
Regulament. 
(Autor:dl. dep.Petre Naidin) 

 
 
 
1. Necesitatea unei 
garanţii minime a 
sabilităţii în serviciu. 

 

14.  Art.15.– (1) a) să legitimeze persoanele 
care au încălcat dispoziţiile legale ori 
despre care are indicii că se pregătesc să 
comită sau au comis o faptă ilicită; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Art.15.– (1) a) să legitimeze persoanele 
care au încălcat dispoziţiile legale ori 
despre care are indicii că intenţionează să 
comită sau au comis o faptă ilicită; 
d) să stabilească contravenţiile şi să 
aplice, în condiţiile legii, sancţiunile 
pentru contravenţiile privind ordinea şi 
liniştea publică, curăţenia localităţilor, 
regulile de comerţ stradal sau alte 
contravenţii pentru care li se stabilesc 
asemenea competenţe, prin legi, hotărâri 
ale Guvernului sau ale Consiliilor locale; 
h) să folosească gratuit mijloacele de 
transport în comun, numai pentru 
executarea, în timpul serviciului, a unor 
misiuni în zona de competenţă; 
(Autor: Lucian Pleşa) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Reglementare mai 
clară. 
2. Contravenţiile se 
stabilesc prin acte 
normative. Textul 
proiectului de lege este 
corect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CD 
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Art.15.- (2) În exercitarea drepturilor 
conferite de prezenta lege, 
funcţionarul public din Poliţia 
Comunitară are obligaţia să respecte 
întocmai drepturile fundamentale ale 
omului, prevăzute de lege şi de 
Convenţia europeană a drepturilor 
omului. 
 

 
 
 

alineat nou 

 
 
Se elimină 
(Autor: Lucian Pleşa) 
 
 
 
 
La articolul 15, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alin. (3), care va 
avea următorul cuprins: 
Art. 15. - (3) În unităţile adimistrativ-
teritoriale, în care proporţia 
persoanelor aparţinând unei minorităţi 
naţionale atinge 20% din populaţie, 
funcţionarii publici din cadrul poliţiei 
comunitare care prin activitatea lor 
sunt in contact nemijlocit cu populaţia, 
au obligaţia să cunoască şi limba 
maternă a minorităţii în cauză. 
(Autor: dl.dep. Toro Tibor) 
 

 
 
 
1. Este puţin probabil ca 
poliţistul comunitar să 
cunoască aceste drepturi.  
2.Reglementare completă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pentru a armoniza 
legea cu statutul 
funcţionarilor publici, 
statutul poliţistului, 
respectiv prevederile 
constituţionale, precum şi 
cu practica europeană. 
2.  

15.   
 
 
Art.17.– Principalele atribuţii ale 
primarului privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

La articolul 17, literele a), b), c), e), f), g) 
şi h) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:  
Art.17.– Principalele atribuţii ale 
primarului privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Poliţiei Comunitare sunt 
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Comunitare sunt următoarele: 
a) propune consiliului local, spre 
aprobare, în condiţiile legii, 
organigrama, statul de funcţii, numărul 
de personal şi Regulamentul propriu de 
organizare şi funcţionare a Poliţiei 
Comunitare; 
 
b) face propuneri consiliului local în 
legătură cu numirea şi destituirea din 
funcţie a şefului Poliţiei Comunitare şi, 
după caz, a adjunctului/adjuncţilor 
acestuia ; 
 
 
c) îndrumă, supraveghează şi 
controlează activitatea Poliţiei 
Comunitare, conform atribuţiilor 
stabilite acesteia prin lege; 
---------------------------------------------- 
e) asigură repartizarea  spaţiilor necesare 
funcţionării Poliţiei Comunitare, pe baza 
hotărârii consiliului local; 
 
f) propune spre aprobare consiliului 
local, bugetul Poliţiei Comunitare ; 
g) informează trimestrial, şi ori de câte 
ori se solicită, consiliul local în legătură 
cu activitatea Poliţiei Comunitare. 

următoarele: 
a) propune consiliului local, spre aprobare, 
în condiţiile legii, organigrama, statul de 
funcţii, numărul de personal şi 
Regulamentul propriu de organizare şi 
funcţionare a Poliţiei Comunitare locale, 
după consultarea Poliţie Comunitare 
Judeţene; 
b) face propuneri consiliului local în 
legătură cu numirea şi destituirea din 
funcţie a şefului Poliţiei Comunitare 
Locale şi, după caz, a 
adjunctului/adjuncţilor acestuia, după 
consultarea conducerii Poliţiei 
Comunitare Judeţene; 
c) îndrumă, supraveghează şi controlează 
activitatea Poliţiei Comunitare Locale, 
conform atribuţiilor stabilite acesteia prin 
lege; 
--------------------------------------------------- 
e) asigură repartizarea  spaţiilor necesare 
funcţionării Poliţiei Comunitare Locale, 
pe baza hotărârii consiliului local, acolo 
unde acestea nu există; 
f) propune spre aprobare consiliului local, 
bugetul Poliţiei Comunitare Locale; 
g) informează trimestrial, şi ori de câte ori 
se solicită, consiliul local în legătură cu 
activitatea Poliţiei Comunitare Locale. 
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h) dispune de îndată măsuri, conform 
competenţei, cu privire la situaţiile de 
fapt cu care este sesizat de Poliţia 
Comunitară şi urmăreşte realizarea în 
practică a acestora. 

h) dispune de îndată măsuri, conform 
competenţei, cu privire la situaţiile de fapt 
cu care este sesizat de Poliţia Comunitară 
Locală şi urmăreşte realizarea în practică 
a acestora. 
 
(Autor:dl. dep.Petre Naidin) 

16.  Art.18. (2) Armamentul, muniţia şi 
aparatura tehnică specifică, necesare 
dotării Poliţiei Comunitare se preiau, 
acolo unde este cazul, de la corpul 
gardienilor publici, iar necesarul 
suplimentar se asigură, în condiţiile 
legislaţiei referitoare la achiziţiile 
publice.  

 

Art.18. (2) Armamentul şi muniţia 
necesare dotării personalului se asigură, 
în condiţiile legislaţiei referitoare la 
achiziţiile publice.  
 
(Autori: Mihai Stănişoară şi Romeo 
Raicu) 

1. Considerăm că 
administraţia locală 
trebuie să se 
aprovizioneze cu 
armament nou, uşo de 
manipulat pentru fiecare 
funcţionar public din 
Poliţia Comunitară.  
2. Comisia a modificat 
textul art.18 alin.(2) 
instituind o reglementare 
completă. 

 

17.   
 Art.19.– Finanţarea cheltuielilor 

curente şi de capital ale Poliţiei 
Comunitare se asigură din bugetul local 
şi din veniturile proprii obţinute din 
serviciile prestate. 
 

 
 Art.19.– Finanţarea cheltuielilor 

curente şi de capital ale Poliţiei 
Comunitare se asigură din bugetul local. 
 
(Autori: Mihai Stănişoară şi Romeo 
Raicu) 

 
1. Punerea de acord cu 
propunerea de eliminare a 
art.9 alin.(3). 
2. Textul este în 
concordanţă cu 
prevederea de la art.9 
alin.(3).  
 

 

18.  Art.20. – Angajarea funcţionarilor 
publici în Poliţia Comunitară, la 
înfiinţare, se face din cadrul personalului 
gardienilor publici care îndeplinesc 
condiţiile stabilite prin Regulament. 

Se elimină 
 
(Autor: dl.dep. Toro Tibor) 

1. Prin impunerea 
obligativităţii de a se face 
angajări din cadrul 
personalului gardienilor 
publici se periclitează 
profesionalismul noii 
instituţii. 
2. Proiectul urmăreşte 

CD 
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restructurarea Corpului 
Gardienilor Publici prin 
creareea unei structuri noi 
în care să fie integreaţi şi 
aceşti funcţionari, însă 
condiţia impusă prin art. 
20 nu este restrictivă, 
condiţiile de angajare 
urmând a fi stabilite prin 
Regulament.  

19.   
 
Art.21.– Patrimoniul Corpului 
Gardienilor Publici se preia, conform 
legii, de către Consiliile judeţene, 
respectiv, de către Consiliul general al 
municipiului Bucureşti, care au 
obligaţia de a-l repartiza în termen de 
90 de zile de la data intrării în vigoare 
a prezentei legi, autorităţilor 
administraţiei publice locale în cadrul 
cărora se înfiinţează Poliţia 
Comunitară. 

Articolul 21 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
Art.21.– Patrimoniul Corpului Gardienilor 
Publici se preia de către Poliţia 
Comunitară Judeţeană, respectiv Poliţia 
Comunitară a Municipiului Bucureşti." 
(Autor:dl. dep.Petre Naidin) 
 
Art.21.– Patrimoniul Corpului Gardienilor 
Publici se preia, conform legii, de către 
Consiliile judeţene, respectiv, de către 
Consiliul general al municipiului 
Bucureşti, care au obligaţia de a-l repartiza 
în termen de 120 de zile de la data intrării 
în vigoare a prezentei legi, autorităţilor 
administraţiei publice locale în cadrul 
cărora se înfiinţează Poliţia Comunitară. 
(Autor:dl. dep.Viorel Coifan) 
 
La articolul 21 se introduce un nou alineat, 
cu următorul cuprins: 

 
 
 
1. Patrimoiul corpului 
gardienilor publici este 
propietate de grup care nu 
a aparţinut niciodată 
consiliului judeţean. 
2.Consecinţă a respingerii 
amendamentului propus la 
art.1 alin.(1). 
 
 
 
 
 
 
Pentru a se lăsa  timpul 
necesar preluării 
patrimoniului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Legea trebuie să 
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(2) Repartiţia patrimoniului 
autorităţilor publice locale se face 
proporţional cu numărul de gardieni 
publici existenţi la data publicării legii, 
în contractul de prestări de servicii 
încheiat între primari şi corpul 
gardienilor publici, luându-se ca bază 
de calcul valoarea de înregistrare.  
(Autori: Mihai Stănişoară şi Romeo 
Raicu)  

înlăture subiectivismul şi, 
de ce nu, afecţiunile 
politice ce pot exista în 
unele situaţii şi să acorde 
consiliilor locale acea 
parte din patrimoniul 
corpului gardienilor 
publici proporţională cu 
contribuţia adusă.  
2.Problematica 
patrimoniului Corpului 
gardienilor publici este 
soluţionată de prevederile 
art.21  din proiect.  
 

20.   
 
Art. 23. – Drepturile şi obligaţiile 
născute din contractele încheiate de 
Corpul Gardienilor Publici se preiau de 
către Poliţia Comunitară 

Articolul 23 se completează şi va avea 
următorul cuprins:  
Art. 23. – Drepturile şi obligaţiile născute 
din contractele încheiate de Corpul 
Gardienilor Publici se preiau de către 
Poliţia Comunitară Judeţeană. 
(Autor:dl. dep.Petre Naidin) 
 
Art. 23. – Drepturile şi obligaţiile care 
intră în competenţele Poliţiei 
Comunitare în sensul prezentei legi, 
reieşite din contractele încheiate de 
Corpul Gardienilor Publici se preiau de 
către Poliţia Comunitară. 
(Autor:dl. dep.Marcu Tudor) 
 
Art. 23. – Drepturile şi obligaţiile 
emanate (rezultate) din contractele 

 
1. Pentru gestionarea 
acestor contracte într-un 
singur loc. 
2. Consecinţă a 
respingerii 
amendamentului la art.1 
alin.(1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Folosirea unui termen 
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încheiate de Corpul Gardienilor Publici se 
preiau de către Poliţia Comunitară. 
(Autor:Lucian Pleşa ) 

adecvat.  
2. Termenul este 
consacrat în legislaţie. 

21.  Art.24.– Actele normative în care sunt 
prevăzute drepturi şi obligaţii precum şi 
orice alte norme juridice care vizează 
activitatea corpului gardienilor publici, 
se modifică în mod corespunzător. 
 

 
 Se elimină.  
 
Autori: Mihai Stănişoară şi Romeo Raicu  

 
1. Se contravine art.15 din 
Legea nr.24/2000.  
2. Reglementare 
completă.  

 

22.   
 
Art. 26. – Uniforma funcţionarului 
public din Poliţia Comunitară, forma şi 
conţinutul insignei şi ale documentelor 
de legitimare a acestuia se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului. 

Articolul 26 se completează şi va avea 
următorul cuprins:  
Art. 26. – Uniforma funcţionarului public 
din Poliţia Comunitară, forma şi conţinutul 
insignei şi ale documentelor de legitimare 
a acestuia se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului, folosindu-se la maxim 
echipamentul actual din care să se 
elimine elemetele distinctive ale 
uniformei gardianului public(cascheta, 
stema, vipusca, insigna, emblema), 
urmând ca acestea să fie înlocuite şi 
inscripţionate conform Regulamentului 
cadru. 
(Autor:dl. dep.Petre Naidin) 
 

 
 1. Pentru reducerea 
cheltuielilor din bugetul 
local sau al consiliului 
judeţean 

2. Textul proiectului de 
lege este corect. 

 

23.  Art.29.–  În termen de 60 de zile de la 
data publicării prezentei legi, 
Ministerul Administraţiei şi 

Art.29.- În termen de 60 de zile de la data 
publicării legii, Guvernul va aproba, 
prin hotărâre, Regulamentul cadru de 

 
1. Pentru a nu se depăşi 
termenele stabilite prin 
lege. 
2. Textul proiectului de 
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Internelor va prezenta Guvernului 
pentru aprobare Regulamentul cadru 
de organizare şi funcţionare a Poliţiei 
Comunitare. 
 

organizare şi funcţionare a Poliţiei 
Comunitare propus de Ministerul 
Administraţiei şi Internelor. 
(Autori: Mihai Stănişoară şi Romeo 
Raicu ) 
 
 

lege este corect.  

24.  Art.30.– Pe data intrării în vigoare a 
prezentei legi se abrogă Legea nr. 
26/1993 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Corpului 
gardienilor publici, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.109 din 28 mai 1993, Hotărârea 
Guvernului nr.518/1993 pentru 
aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Corpului 
gardienilor publici, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.24 din 14 februarie 1997, precum 
şi orice alte dispoziţii contrare 
prezentei legi. 

Art.30.- (1) Situaţiile financiare 
prevăzute de art.24 din legea 
contabilităţii nr.82/1991 republicată, 
aparţinând corpului gardienilor publici, 
cu excepţia statelor de plată a salariilor 
se predau la arhivele statului, conform 
legii. 
(2) Statele de plată a salariilor se predau 
caselor judeţene de pensii. 
(3) Celelalte documente de arhivă care nu 
au îndeplinit termenul de păstrare conform 
Legii, se predau consiliilor judeţene sau 
consiliului general al municipiului 
Bucureşti, după caz. 
(Autori: Mihai Stănişoară şi Romeo 
Raicu)  
 

 
1. Conform art.28 alin.(3) 
din legea contabilităţii nr. 
82/1991 republicată 
documentele financiare se 
predau la arhivele statului 
la încetarea activităţii. 
Deci poliţiile comunitare 
nu pot prelua aceste 
documente deoarece nu 
pot fi divizate. 
Prin derogare de la legea 
82/1991 statele de plată a 
salariului se predau la 
casele judeţene de pensii 
conf. noii legislaţii a 
pensiilor. 

Celelalte documente care 
conservă activitatea de 
peste 10 ani a unei 
instituţii, trebuie păstrate 
de consiliul judeţean care 
a înfiinţat corpul 
gardienilor publici, până 
la îndeplinirea termenului 
de păstrare prevăzut de  
lege. 
2. Prevederea excede 
cadrul reglementării 
instituit de prezentul 
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proiect de lege. 
 

25.   
 
 

articol nou 

Art.31.- Pe data intrării în vigoare a 
prezentei legi se abrogă:  

- legea nr.26/1993 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea corpului 
gardienilor publici publicată în 
Monitorul Oficial al României I, 
nr.109/28.mai 1993;: 

- hotărârea Guvernului nr.518/1993 
pentru aprobarea regulamentului de 
organizare şi funcţionare a corpului 
gardienilor publici republicată în 
Monitorul Oficial al României , partea 
I, nr.24 din 14 februarie 1997 ; 

- sintagma „paza cu gardieni publici şi 
” din titlul secţiunii a 2-a, art.10 
precum şi sintagma „ corpul 
gardienilor publici sau” din art.41 
alin.(1) din legea 333/2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor 
şi protecţia persoanelor publicată în 
Monitorul Oficial al României partea 
I nr.525/22 iulie 2003 

- sintagma „şeful corpului gardienilor 
publici al municipiului Bucureşti sau 
al judeţului,” din art.17 alin. (1) din 
legea 218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea poliţiei române 

1. Asanarea legislaţiei 
conform prevederilor 
art.15 din legea 24/2000 
privind normele de 
tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor 
normative şi propunerea 
consiliului legislativ la 
punctul 11 din aviz. 

2. Textul art.30 din 
proiect este în 
concordanţă cu 
prevederile Legii 
nr.24/2000. 
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,publicată în Monitorul Oficial al 
României partea I nr.305/9 mai 2002  

- sintagma „gardienilor publici” din art. 
38 alin(2) litera q), litera j) al 
aceluiaşi articol, conjuncţia j, din 
art.70 al..(1), şi litera u) din art.97 
alin.(1) din legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001 publicată 
în Monitorul Oficial al României 
partea I nr.204/23 aprilie 2001; 

- orice alte dispoziţii contrare . 
(Autori: Mihai Stănişoară şi Romeo 
Raicu)  
 

 
 Proiectul a fost aprobat cu un număr de 41 de voturi pentru , 2 voturi împotrivă şi nici o abţinere. 
 

 
 PREŞEDINTE,                                                                                                                 PREŞEDINTE 
                                                                                                                                                                                                   

 Răzvan IONESCU                                                                 Ioan OLTEAN 
 
 
 
     

 
Exp. Mihai Ţăranu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Exp. Stelian Androne             
S.c.  Anca Barb                                       
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi  siguranţă   naţională 
Bucureşti,31.08.2004 
Nr.32/420/2004 

Comisia pentru administraţie publică,  
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic  

Nr.26/1931/2004  
P.L.X - 412/2004 

 
Către, 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Comunitare pentru ordine publică, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, trimis cu adresa nr. 
P.L.-X 412 din 28 iunie 2004 şi înregistrat sub nr. 32/429, respectiv, nr.26/ 1931 din 29 iunie 2004. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 

   PREŞEDINTE,                                                                                                                    PREŞEDINTE, 
                 

 Răzvan IONESCU                                                                                                         Ioan OLTEAN 
                       


