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RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

 Legii poliţiei locale nr. 155/2010 

 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru administraţie 

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

ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate, spre dezbatere, în fond, în 

procedură obişnuită, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii poliţiei locale nr.155/2010, trimisă cu adresa nr.Pl.x 21 din 1 februarie 2012 

şi înregistrată cu nr. 26/5 din 2 februarie 2012, respectiv cu nr. 32/31 din 2 

februarie 2012. 

 Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 

92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, 

iniţiativa legislativă, conform avizului nr.1096 din 17 octombrie 2012. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis sub numărul 2541 din 

04.11.2011, nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 21 decembrie 

2011. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ propunerea 

legislativă, conform avizului nr.31/49 din 14 februarie 2012. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii poliţiei locale nr. 155/2010, în sensul existenţei în cadrul poliţiei 

locale a unor negociatori cu pregătire de specialitate, care să asigure negocierea 

în situaţii atipice, precum tentativele de suicid, având în vedere creşterea 

semnificativă a numărului de persoane care încearcă să se sinucidă. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

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

siguranţă naţională au examinat propunerea legislativă mai sus menţionată, în 

şedinţe separate. Membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic au examinat propunerea legislativă mai sus 

menţionată, în şedinţa din 28 februarie 2012. Membrii Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au examinat propunerea legislativă 

în şedinţa din 14 februarie 2012.  

 Din numărul total de 29 membri ai Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au participat la dezbateri 15 

deputaţi. Din numărul total de 22 membri ai Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională  au participat la dezbateri  21 deputaţi.   

 La dezbateri a participat, în calitate de invitat, conform prevederilor art.54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Irina Alexe – şef 

al Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul din Ministerul Administraţiei şi 

Internelor. 

 În urma examinării intervenţiei legislative şi a opiniilor exprimate de către 

membrii celor două Comisii, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii poliţiei locale 

nr.155/2010, întrucât implementarea unei noi atribuţii şi dezvoltarea sferei de 

competenţă a poliţiei locale implică nu numai simpla modificare a cadrului 

legislativ, ci şi analizarea obiectivă a structurii organizatorice şi a posibilităţilor 

reale de a desfăşura activităţi în domeniul propus. De asemenea, la nivelul Poliţiei 

Române a fost instituită o procedură de lucru specifică prin care se reglementează 
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modul de constituire a echipei de negociere şi modul de acţiune specific al 

acesteia în situaţii de criză ce implică luări de ostatici sau răpiri de persoane. 

Aceste domenii au fost extinse, personalul cu pregătire profesională în domeniul 

psihologic şi psihiatric încadrat în Poliţia Română fiind abilitat să desfăşoare 

activităţi specifice negocierii, inclusiv în cazuri de ameninţare cu suicid. 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

     PREŞEDINTE,               PREŞEDINTE,  

       Bogdan CANTARAGIU       Costică CANACHEU 

 

 

     SECRETAR,       SECRETAR, 

             Árpád PÁL         Eugen BADALAN 

      

 
               
 
 
 
Întocmit:   Consilier parlamentar Sofia CHELARU 
                 Consilier parlamentar George CUCU       
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