
Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului 
Telefon: 414-1125, 414-1126; Fax: 314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 

AMENAJAREA TERITORIULUI 
 
 
 

 
 

 
A V I Z 

asupra propunerii legislative pentru modificarea alineatelor (2) şi (3) ale art.17 din Legea nr.218/2002 
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.307 din 25 aprilie 2014, cu modificările ulterioare 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

administraţie publică și  amenajarea teritoriului a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în procedură 

obişnuită, prin adresa nr. PLx. 259 din 3 iunie 2019, cu propunerea legislativă pentru modificarea 

alineatelor (2) şi (3) ale art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.307 din 25 aprilie 2014, cu modificările 

ulterioare. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei 

pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului au examinat propunerea legislativă sus menţionată în 

şedinţa din 12 iunie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 

negativă a propunerii legislative. 

 

PREŞEDINTE 

FLORIN-CLAUDIU ROMAN 
 

 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONȚU 

 
Bucureşti, 

 
12 iunie 2019 
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