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RAPORT 

asupra propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei judiciare 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre 
dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei judiciare, trimisă cu adresa nr. P.L.-591, din 3 
decembrie 2003, înregistrată sub nr. 31/ 1236 din  4 decembrie 2003. 

Consiliul Legislativ  a avizat favorabil  propunerea legislativă, 
conform avizului nr. 1454/14.10.2003. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a avizat negativ propunerea legislativă, conform avizului  
nr. 26/1604/10.12.2003. 

Guvernul, în punctul său de vedere, transmis sub nr. 
44/DRP/7.01.2004, a precizat că nu susţine adoptarea acestei propuneri 
legislative. 

Propunerea  legislativă are ca obiect de reglementare  organizarea 
poliţiei judiciare în  cadrul Ministerului Public, sub autoritatea procurorului 
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.  
În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, membrii comisiei  au examinat propunerea legislativă în şedinţa 
din 5 octombrie 2004. 

A participat, în calitate de invitat, domnul Virgil Haţegan, consilier 
juridic, Direcţia generală reglementări juridice şi contencios din Ministerul 
Administraţiei şi Internelor. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 23 
membri ai comisiei. 
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Analizând propunerea legislativă, membrii comisiei au apreciat că 
aceasta nu poate fi acceptată din următoarele considerente: 

 Din modul de redactare a propunerii legislative, rezultă că 
prevederile acesteia exced textului art. 131 alin. (3) din 
Constituţie, conform căruia „Parchetele ... conduc şi 
supraveghează activitatea de cercetare penală a poliţiei 
judiciare, în condiţiile legii.” 

 Textul iniţiativei legislative nu este corelat cu prevederile 
Codului de procedură penală, cu cele ale Legii nr. 360/2002 
privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările 
ulterioare şi nici cu alte dispoziţii legale aplicabile poliţiştilor. 

 în Monitorul Oficial al României, Partea I  nr. 869/23 
septembrie 2004 a fost publicată Legea nr.364 din 15 
septembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei 
judiciare. Ca atare, promovarea acestei iniţiative legislative ar 
conduce la existenţa unei duble reglementări în materie.  

 
 
În urma dezbaterii în comisie, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, 

respingerea propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei judiciare. 
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