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 Către, 

 

 BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR  

  
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru completarea şi 

modificarea Legii nr.155/2010 privind Poliţia Locală, transmisă Comisiei pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 

pentru dezbatere şi avizare pe fond, în procedură obișnuită, cu adresa nr. PL. x 362 din 10 iunie 

2020. 

 

 

 
 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Angelica FĂDOR 
 

PREŞEDINTE, 

 

Ion MOCIOALCĂ  

 
 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti,  3.11.2020 
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R A P O R T       

asupra propunerii legislative pentru completarea şi modificarea Legii nr.155/2010 

privind Poliţia Locală 

 

  
În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările si completarile ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate, cu 

dezbatere şi avizare pe fond, în procedură obișnuită, cu propunerea legislativă pentru completarea şi 

modificarea Legii nr.155/2010 privind Poliţia Locală, transmisă cu adresa nr. PL. x 362 din 10 iunie 

2020, înregistrată la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu nr. 4c-7/256 

din 12 iunie 2020, iar la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu nr. 4c-

15/193 din 11.iunie 2020. 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (1) şi (3) din 

Constituţia României, republicată şi ale art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările si completarile ulterioare. 

 Senatul, în calitate de Primă Cameră Sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 

3 iunie 2020. 

 Consiliului Economic şi Social avizează nefavorabil (3 pentru, 3 împotrivă, o abținere) 

propunerea legislativă (nr.2575/15.04.2020). 

Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă (nr.389/27.04.2020). 

Guvernul nu susține adoptarea acestei propuneri legislative (nr.881/26.05.2020). 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nu susține adoptarea acestei 

propuneri legislative (nr.67573/12.05.2020). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.155/2010. Potrivit expunerii de motive, intervenţiile legislative vizează consolidarea capacităţii 

administraţiilor publice locale de a furniza eficient, unitar şi performant, servicii publice de calitate în 

beneficiul cetăţeanului şi al comunităţii, pe baza principiilor, conceptelor şi normelor general 

aplicabile structurilor de Poliţie Locală. 

 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările si completarile ulterioare, membrii celor două comisii sesizate în fond au examinat 

propunerea legislativă în ședințe separate. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările si completarile ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului a examinat propunerea legislativă în şedinţa online din 26 octombrie 2020. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi membri ai Comisiei, conform listei de prezență. 

La dezbaterile care au avut loc au participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările si completarile ulterioare,  în calitate 
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de invitaţi la ședința online: domnul Augustin-Cătălin IAPĂ, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației şi domnul Caștu Bogdan, comisar șef în cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut propunerea 

legislativă în şedinţa on line din data de  3 noiembrie  2020. La lucrările Comisiei, deputații au fost 

prezenţi conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările si completarile ulterioare, la lucrările Comisiei a participat în calitate de invitat, domnul 

subsecretar de stat Ovidiu Sandor din partea Ministerului Afacerilor Interne.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu 

majoritate de voturi (1abiţinere) respingerea propunerii legislative pentru completarea şi 

modificarea Legii nr.155/2010 privind Poliţia Locală – PLx 362/2020, deoarece prin demersul 

legislativ se creează premisele aparției unei suprapuneri de atribuții între Poliția Națională și Poliția 

Locală, fapt de natură să genereze o amplă confuzie în rândul cetățenilor, aspecte ce ar putea conduce 

la slăbirea autorității Poliției Române. 

 Totodată, pe langă faptul că prin prezenta inițiativă legislativă nu ar mai opera demarcarea 

clară, instituțională și de competența funcțională între aceasta și Poliția Română, prin adaugarea de 

prerogative suplimentare Poliției locale, ale căror atribuții sunt doar tangențiale cu domeniul specific 

Poliției Române și minimale pe linia circulației rutiere, s-ar realiza o confuzie gravă între cele două 

instituții și o încălcare a legislației în vigoare. 

  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 

organice. 

 

 

 
 

   PREŞEDINTE, 

   Angelica FĂDOR 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion MOCIOALCĂ  

SECRETAR, 

Andrei NICOLAE 

SECRETAR, 

Dumitru LUPESCU 

 

 
Întocmit: 

Consilier parlamentar, Alina Veisa 

 

 

 

                                 Întocmit: 

                                  Consilier  parlamentar, Catalin Chiper 

 


