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Proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea poliției militare 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea poliției militare, 
trimis cu adresa nr.PL-x 1 din 1 februarie 2023, înregistrat cu nr.4c-13/33 din 2 februarie 2022.  

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) din Constituţia 
României, republicată şi ale art.92 alin.(8)  pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare organizarea şi funcţionarea poliţiei militare drept 
componentă specializată a Ministerului Apărării Naţionale, destinată să îndeplinească atribuţiile prevăzute de 
art.36 alin.(1) din Legea nr.346/2006. Atribuţiile poliţiei militare sunt stabilite, în principal, în următoarele 
domenii: respectarea şi menţinerea ordinii interioare şi a disciplinei militare de către personalul MApN, precum şi 
de către personalul militar străin participant la activităţi pe teritoriul naţional, conform acordurilor şi protocoalelor 
semnate la nivel de stat, sprijinul manevrei şi mobilităţii, al controlului şi îndrumării circulaţiei autovehiculelor şi 
coloanelor militare, asigurarea protecţiei personalului armatei, a securităţii obiectivelor militare şi a zonelor 
militare restricţionate din responsabilitatea Ministerului Apărării Naţionale, pe timp de pace, cercetarea 
infracţiunilor săvârşite de personalul militar din Ministerul Apărării Naţionale, prin stabilirea atribuţiilor ofiţerilor 
care vor îndeplini, în cadrul parchetelor militare, sub conducerea şi coordonarea procurorilor militari, activităţi 
specifice organelor de cercetare penală speciale. Pe timpul participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului 
statului român, în baza angajamentelor internaţionale asumate de România şi a mandatului naţional, structurile de 
poliţie militară ale Armatei României vor putea executa misiuni în cadrul acţiunilor de prevenire a conflictelor şi 
gestionării situaţiilor de criză în teatrele de operaţii respective. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 
ziua de 21 februarie 2023. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, Hotărârea nr.209 
din 12 decembrie 2022 a Consiliului Suprem de Apărare a Țării prin care este avizată prezenta inițiativă 
legislativă şi avizul favorabil cu observații și propuneri al Consiliului Legislativ, înregistrat cu nr.1388 din 13 
decembrie 2022. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități a hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de 
către Biroul permanent.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor 
organice, fiind incidente prevederile art.118 alin.(2) și (3) din Constituția României, republicată.  
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