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 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea art.24 din Legea 

nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, 

precum şi a Legii poliţiei locale nr.155/2010, trimisă Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, pentru dezbatere şi avizare în 

fond, în procedură obişnuită, cu adresa nr. Plx. 633 din 16 noiembrie 

2011. 

  

    PREŞEDINTE,    VICEPREŞEDINTE, 
 
                Bogdan CANTARAGIU         Florin IORDACHE 
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R A P O R T  C O M U N 
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.24 

din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 

contravenţiilor silvice, precum şi a Legii poliţiei locale nr.155/2010 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, spre 

dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

art.24 din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 

silvice, precum şi a Legii poliţiei locale nr.155/2010, trimisă cu adresa nr. Plx. 

633 din 16 noiembrie 2011,înregistrată cu nr.26/498 din 17 noiembrie 2011, 

respectiv nr.31/1089 din 17 noiembrie 2011. 

Iniţiator: deputat Mihai Cristian Apostolache – Grupul Parlamentar al PD-L. 

La întocmirea raportului comun Comisiile au avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.573 /23.05.2011); 

 avizul negativ al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice 

(nr.24/10/26.01.2012); 

 2



 3

 punctul de vedere negativ al Guvernului (pct.2 pag.20 în 

şedinţa din 13.09.2012). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea art.24 din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 

contravenţiilor silvice, precum şi a art.9 din Legea poliţiei locale nr.155/2010, 

în sensul prevederii agenţilor din cadrul poliţiei locale drept agenţi constatatori 

ai contravenţiilor prevăzute la art.8 alin.(1), art.9, art.11 lit.d), art.12, art.17 

şi art.19-21 din Legea nr.171/2010. 

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

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, examinarea  

propunerii legislative a avut loc în şedinţa comună a celor două Comisii 

sesizate în fond, în data de 25 septembrie 2012. 

 Din numărul total de 28 membri ai Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic  au participat şedinţă 27 deputaţi 

iar din numărul total de 23 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi au participat 18 deputaţi. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii sesizate în fond au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 

respingerea propunerii legislative, deoarece principalele domenii de activitate 

ale Poliţiei Locale sunt reglementate de art.1 din Legea nr.155/2010, iar la 

art.6-13 din aceeaşi lege sunt detaliate concret atribuţiile Poliţiei Locale. 

Implementarea unor 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 domenii propuse. De asemenea, s-a constatat că extinderea 

atribuţiilor Poliţiei Locale, în sensul constatării de contravenţii şi aplicării de 

sancţiuni în domeniul silvic, necesită o pregătire minimă a poliţiştilor de către 

un personal specializat.  

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, conform 

art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată. 

Raportul comun de respingere al comisiilor a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi. 

Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 9 noiembrie 

2011.  
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Camera  Deputaţilor este  Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

PREŞEDINTE,                 VICEPREŞEDINTE, 
      
     Bogdan CANTARAGIU                           Florin IORDACHE 
 

 
 
 

       SECRETAR,                                        SECRETAR, 
   Gheorghe CIOCAN                      Gabriel ANDRONACHE 

 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,                                                                                Consilier parlamentar, 
Iulia Toader                                                              Paul Şerban 
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