
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de 
Frontieră Române, precum şi a Legii nr. 265/2010 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 
alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind 
frontiera de stat a României 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 

Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 29 iunie 2001, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 
1. La articolul 6, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„h) unităţi sau instituţii de învăţământ şi centre de formare 

profesională;” 
 
2. La articolul 12, alineatele (12) şi (13) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 
„(12) Şefii punctelor poliţiei de frontieră aeroportuare, precum şi 

adjuncţii acestora, şefii centrelor, birourilor, punctelor de contact şi directorii 
unităţilor sau instituţiilor de învăţământ şi centrelor de formare profesională 
sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de inspectorul general al Inspectoratului 
General al Poliţiei de Frontieră, în condiţiile legii. 
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(13) Adjuncţii directorilor unităţilor sau instituţiilor de învăţământ şi 
centrelor de formare profesională sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de 
inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, la 
propunerea directorilor unităţilor sau instituţiilor de învăţământ şi centrelor 
de formare profesională, în condiţiile legii.” 

 
3. La articolul 12, după alineatul (13) se introduce un nou 

alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins: 
„(14) Prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (1) din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
unităţile sau instituţiile de învăţământ şi centrele de formare profesională din 
cadrul Poliţiei de Frontieră Române care îndeplinesc condiţiile prevăzute la 
art. 187 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, pot dobândi personalitate juridică, prin ordin al 
ministrului afacerilor interne.” 

 
Art. II. – În cuprinsul Legii nr. 265/2010 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat 
a României, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 280/2011, sintagma 
instituţii de învăţământ pentru pregătirea şi specializarea personalului se 
înlocuieşte cu sintagma unităţi sau instituţii de învăţământ şi centre de 
formare profesională. 

 
Art. III. – La articolul I punctul 5 din Legea nr. 265/2010 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea 
art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind 
frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 872 din 28 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, după 
alineatul (14) al articolului 12, se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu 
următorul cuprins: 

„(15) Prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (1) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
unităţile sau instituţiile de învăţământ şi centrele de formare profesională din 
cadrul Poliţiei de Frontieră Române care îndeplinesc condiţiile prevăzute de 
art. 187 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, pot dobândi personalitate juridică, prin ordin al 
ministrului afacerilor interne.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 22 octombrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) 
din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Valeriu  Ştefan  Zgonea 
 


