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AVIZ 
 

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art. 36 din Legea nr. 
218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române 

 
În conformitate cu prevederile art. 95și 117 din Regulamentul Camerei Deputaților,  

republicat, Comisia juridică, de disciplină și imun ități a fost sesizată, spre dezbatere ș i 
avizare, în procedură de urgență, cuProiectul de lege pentru modificareași completarea art. 
36 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române ,  trimis cu  
adresa  nr. PL x 334 din 14 septembrie 2021 și înregistrat cu nr. 4c-13/678 din 16 septembrie 
2021. 

Conform dispoziț iilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată ș i ale art. 
92 alin. (9) pct.1din Regulamentul Camerei Deputaț ilor, republicat, Camera Deputaț ilor 
este Cameră decizională. 

Senatul a adoptatproiectul de lege la data de 6 septembrie 2021. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă cu avizul nr. 336 din 18 

mai 2021. 
Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Comisia a dezbătut proiectul de lege în ședinț a desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din 
data de 30 septembrie 2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea ș i completarea art.36 
din Legea nr.218/2002, în scopul prevenirii și eliminării apariției oricăror moduri neunitare 
de acțiune în rândul polițiștilor. În acest sens, se propune stabilirea unei durate determinate 
pentru aplicarea măsurii de conducere a unei persoane la sediul poliției și pentru 
desfășurarea activităților polițienești conexe acestei măsuri. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive 
șiavizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină și imunităț i a hotărât, cu 
majoritatede voturi, avizarea favorabilă a  Proiectului de lege pentru modificarea și 
completarea art. 36 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției 
Române. 

În raport de obiectul și conț inutul reglementării, proiectul de lege face partedin 
categoria legilor ordinare.  
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