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Către 

 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii legislative 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor judeţene publice de 

pază şi ordine, trimis comisiilor noastre pentru examinare pe fond, cu adresa 

nr. Pl.x 348 din 29 iunie 2009. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE,      PREŞEDINTE,    
 

SULFINA BARBU    COSTICĂ CANACHEU   
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R A P O R T   C O M U N   
asupra propunerii legislative privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor judeţene publice de pază şi ordine 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia pentru  apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională au fost sesizate, prin adresa nr. Pl.x 348 din 29 iunie 

2009, cu dezbaterea pe fond, a propunerii legislative privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor judeţene publice de pază şi ordine, 

înregistrată cu nr.26/549 din 30.06.2009 şi respectiv cu nr.32/362 din 

29.06.2009. 

La întocmirea prezentului raport Comisiile au avut în vedere: 

• avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.123/03.03.2009); 

• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.22/408/9.09.2009) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/658/08.09.2009) 
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• punctul de vedere al Guvernului (nr.921/13.04.2009), prin care acesta nu 

susţine iniţiativa legislativă. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor judeţene publice de pază şi ordine, ca 

instituţii publice cu personalitate juridică, ce ar urma să presteze servicii cu 

plată la obiectivele ce vor fi stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene. 

La dezbaterile care au avut loc, au participat în calitate de invitaţi, în 

conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, 

domnul Jantea Dumitru – consilier, domnul Andrei Gheorghe – director general 

şi domnul Catrinoiu Aurel – şef serviciu în cadrul Inspectoratului General al 

Poliţiei Române. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  

 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 24 

iunie 2009. 

 Comisiile au dezbătut propunerea legislativă în şedinţe separate, cu 

respectarea prevederilor art.61 şi ale art.63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat. 

La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic din data de 16 septembrie 2009 au fost prezenţi 25 

deputaţi, din totalul de 31 membri, iar la lucrările Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională din data de 2 septembrie 2009 au fost 

prezenţi 22 deputaţi din totalul de 24 membri. 

In urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de 

membrii Comisiilor, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună 

plenului Camerei Deputaţilor, respingerea propunerii legislative din 

următoarele considerente: 

- cadrul legislative actual permite consiliilor judeţene să înfiinţeze servicii 

publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes judeţean; 

- iniţiativa legislativă nu este elaborată în baza unor studii prealabile şi a 

unei documentări reale, motiv pentru care nu se integrează organic în 

domeniul reglementat de Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, 
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bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi de Legea nr.371/2004 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare. 

În raport de conţinutul şi obiectul acesteia, propunerea legislativă se 

încadrează în categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,  
 

SULFINA BARBU 
 

COSTICĂ CANACHEU 

SECRETAR, SECRETAR,  

 
MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
ANA GHEORGHE 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

             
Consultant, Nicoleta Toma      Sef serviciu, Miahi Tăranu 
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