
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI       

Bucureşti, 23 aprilie 2014              
Pl-x 196/2014                   

 
 
 
AVIZ 

 
asupra propunerii legislative pentru modificarea �i completarea Legii 

nr. 155/2010- Legea Poli�iei Locale 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea �i completarea Legii nr. 155/2010 - Legea Poli�iei Locale, 
trimisă cu adresa nr. Pl x 196 din 14 aprilie 2014 şi înregistrată cu nr. 4c-
11/464  din 14 aprilie 2014. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 92 alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 1 aprilie 2014. 

Consiliul Legislativ a transmis un aviz favorabil cu nr. 1215 din 1 
noiembrie 2013. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 23 
aprilie 2014. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea �i 
completarea Legii poli�iei locale nr. 155/2010, în sensul extinderii 
competen�ei poli�i�tilor locali în ceea ce prive�te constatarea 
contraven�iilor �i aplicarea sanc�iunilor, precum �i al acordării unor noi 
drepturi pentru această categorie profesională – aloca�ie de hrană �i 
indemniza�ie pentru misiune permanentă. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive �i avizul Consiliului Legislativ. 

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că propunerea legislativă nu a 
prevăzut sursele de acoperire a majorării cheltuielilor bugetare, fiind afectat 
bugetul de stat. 

 Propunerea legislativă ar fi trebuit să respecte art. 111 alin. (1) teza a 
doua din Constitu�ia României referitor la solicitarea informării din partea 



Guvernului, art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finan�ele 
publice, referitor la prevederea surselor de acoperire a majorării cheltuielilor 
bugetare, precum �i art. 138 alin. (5) din Constitu�ie care statuează că nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finan�are. 
Ar fi trebuit respectate prevederile art. 7 din Legea responsabilită�ii fiscale 
nr. 69/2010, precum �i prevederile art. 33 din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, care 
reglementează obligativitatea efectuării studiului de impact. De asemenea,  
s-a constatat că există prevederi care creează confuzie, dificultă�i de 
aplicare �i pot conduce la disfunc�ionalită�i �i paralelisme legislative 
într-un domeniu important al vie�ii sociale, respectiv acela al ordinii 
publice. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
hotărât, cu majoritate  de voturi (un vot împotrivă), avizarea negativă a 
acestei iniţiative legislative.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 
legislativă  face parte din categoria legilor ordinare.  
 
 
 
      VICEPREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 

 
     Ciprian Nicolae NICA                          Theodor-Cătălin NICOLESCU                         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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