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    Către, 
 

    BIROUL PERMANENT AL  
    CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2017 pentru 

completarea art.9 din Legea poliţiei locale nr.155/2010, transmis Comisiei 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pentru dezbatere şi avizare 

în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PL. x 467 din 20 

noiembrie 2017. 

 
 
 

         PREŞEDINTE,          VICEPREȘEDINTE, 

Florin-Claudiu ROMAN                          Mihai WEBER 
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http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20171120
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București, 05 decembrie 2017 
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București, 28 noiembrie 2017 

Nr.4c-12/1156 
 

 
 

R A P O R T   C O M U N 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.69/2017 pentru completarea art.9 din Legea poliţiei locale 
nr.155/2010 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, 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 de urgenţă, cu proiectul de lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2017 pentru completarea art.9 din Legea 

poliţiei locale nr.155/2010, transmis cu adresa nr. PL. x 467  din 20 noiembrie 2017, 

înregistrat cu nr. 4c-6/421 din 21 noiembrie 2017, respectiv nr. 4c-12/1156 din 21 

noiembrie 2017. 

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

şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat. 

 Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 14 noiembrie 2017. 

 Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege (nr.785/02.10.2017); 

 Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 

hotărât, avizarea favorabilă a proiectului de lege (nr.4c-5/533/29.11.2017); 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a hotărât, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege (nr.4c-27/878/28.11.2017). 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2&pag=comp20160503
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2&pag=comp20160503
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 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.9 din Legea 

poliţiei locale nr.155/2010, în sensul instituirii unei noi atribuţii pentru poliţia locală, 

constând în monitorizarea depozitelor de deşeuri aflate în circumscripţia teritorială a 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cu scopul prevenirii incendiilor. 

         Potrivit prevederilor art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisiile 

au examinat proiectul de lege în ședințe separate. Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în şedinţa din 05 

decembrie 2017, iar Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a 

examinat proiectul de lege în şedinţa din 28 noiembrie 2017. 

 La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost 

prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 25 de membri ai comisiei. 

 La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, din 

totalul de 21 de deputaţi, membrii comisiei au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

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

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, în calitate de invitat: domnul Marius Octavian 

Popa, Comisar General Adjunct în cadrul Garzii Nationale de Mediu. 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiilor au hotărât, cu 

majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.69/2017 pentru completarea art.9 din Legea poliţiei locale 

nr.155/2010, în forma adoptată de Senat.  

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

categoria legilor ordinare. 

 

        PREŞEDINTE,           VICEPREȘEDINTE, 

Florin-Claudiu ROMAN                   Mihai WEBER 

 

 

        SECRETAR,             SECRETAR, 

 Simona BUCURA-OPRESCU        Dumitru LUPESCU 

 

 
sef serviciu, Sofia Chelaru   
Consilier parlamentar, Alina Tănase    Consilier parlamentar, George Cucu 
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