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    Către, 

BIROUL PERMANENT AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

    
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra 

propunerii legislativă pentru modificarea articolului 351 din Legea poliţiei 

locale nr.155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.339 din 8 mai 2014, transmisă Comisiei pentru administrație publică şi 

amenajarea teritoriului și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională, pentru dezbatere în fond, cu adresa nr.Pl x.623 din 28 septembrie 

2015.  

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
       

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
                                                        

ION MOCIOALCĂ VICTOR - PAUL DOBRE 
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RAPORT COMUN 

 asupra propunerii legislativă pentru modificarea articolului 351 din 
Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.339 din 8 mai 2014 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului şi Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranţă naţională au 

fost sesizate spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru 

modificarea articolului 351 din Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.339 din 8 mai 2014, trimisă cu 

adresa nr. Plx 623, din 28 septembrie 2015, înregistrată cu nr. 4c-6/326 din 

28 septembrie 2015, respectiv cu nr.4c-12/284 din 29 septembrie 2015. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din 22 septembrie 2015. 

Potrivit prevederilor art. 75 alineatele (1) şi (5) din Constituţia 

României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere: 

 avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.485/13.05.2015) 

 avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități  

 (nr.4c-11/12.10.2015) 

 punctul de vedere negativ al Guvernului 
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 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

articolului 351 din Legea poliţiei locale nr.155/2010, în sensul înlocuirii 

sintagmei ”polițiști locali” cu sintagma ”personalul poliției locale”. Astfel, se 

prevede ca autoritățile administrației publice locale pot acorda în limita 

bugetului aprobat, prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană 

personalului poliției locale conform prevederilor Ordonanței Guvernului 

nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din 

sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

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

Deputaţilor, republicat, membrii celor două comisii sesizate în fond au 

examinat propunerea legislativă în şedinţe separate. 

La şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională din data de 6 octombrie 2015 au fost prezenţi 20 de deputaţi din 

totalul de 26 membri ai acesteia, iar la şedinţa Comisiei pentru administraţie 

publică și amenajarea teritoriului din data de 13 octombrie 2015 au fost 

prezenţi 20 deputaţi din totalul de 22 membri ai acesteia. 

La dezbaterile care au avut loc au participat, în conformitate cu 

prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  

domnul Bogdan Tohăneanu - secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne și doamna Sirma Caraman - secretar de stat în cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

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

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

respingerea propunerii legislativă pentru modificarea articolului 351 din 

Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.339 din 8 mai 2014 din următoarele considerente: prin art.XXI 

pct.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.176 din 13 martie 2015, art.351 a 

fost modificat, forma în vigoare a textului referindu-se la personalul poliției 

locale, astfel propunerea legislativă a rămas fără obiect de reglementare. 
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În raport de obiectul şi conţinutul său propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
                                                        

ION MOCIOALCĂ VICTOR - PAUL DOBRE  
 

 

 

 
Consilier parlamentar, 
Dr. George Cucu 

Șef serviciu, Sofia Chelaru 
Consilier, Roxana Feraru 

 


		2015-10-19T16:10:26+0300
	Nicoleta I. Toma




