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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
AMENAJAREA TERITORIULUI
ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC
Nr. 4c-6/83/2016

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI
Nr. 4c-11/265/2016
Bucureşti, 10 mai 2016
Nr. Pl-x 62/2016

BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Propunerii
legislative privind modificarea i completarea Legii poli iei locale nr. 155/2010,
trimisă Comisiei juridice, de disciplină
i imunită i
i Comisiei pentru
administra ie publică i amenajarea teritoriului cu adresa nr. Pl- x 62 din 9 martie
2016 şi înregistrată cu nr. 4c-11/265/2016, respectiv cu nr.4c-6/83/2016.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte
din categoria legilor organice.
VICEPREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Ciprian Nicolae NICA

Victor Paul DOBRE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic

Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi

Nr. 4c-6/83/2016

Nr. 4C-11/265/2016
Bucureşti, 10 mai 2016
Pl x 62/2016
RAPORT COMUN

asupra propunerii legislative privind modificarea
locale nr. 155/2010

i completarea Legii poli iei

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie
publică i amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu
Propunerea legislativă privind modificarea i completarea Legii poli iei locale nr.
155/2010, trimisă cu adresa nr. Pl x – nr. 62 din 9 martie 2016 şi înregistrată cu nr.4c11/265/2016 şi, respectiv, sub nr.4c-6/83/2016.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92
alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera
Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă
în edin a din 2 martie 2016.
Consiliul Legislativ, prin avizul nr.1038 din 1 octombrie 2015, a avizat
favorabil, cu observaţii şi propuneri, iniţiativa legislativă.
Guvernul României a transmis un punct de vedere prin care nu sus ine
adoptarea ini iativei legislative.
Comisia pentru apărare, ordine publică i siguran ă na ională a avizat
negativ propunerea legislativă.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea i completarea

Legii nr. 155/2010, în sensul diferen ierii uniformelor, forma i con inutul
acestora, culorile i forma însemnelor mijloacelor de patrulare, precum i ale
documentelor de legitimare ale personalului din cadrul Poli iei locale, fa ă de
cele ale structurilor specializate din cadrul Poli iei Române.
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au examinat
proiectul de lege în şedinţe separate. Membrii Comisiei pentru administraţie
publică i amenajarea teritoriului au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 19
aprilie 2016. Din numărul total de 22 membri ai Comisiei pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au participat la dezbateri 20
deputaţi. La dezbateri au participat, în calitate de invita i, conform dispoziţiilor art.
54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Sirma Caraman –
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secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, doamna Elena Cuco –
ef birou în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale i Administra iei Publice i
domnul Florin Cantacuz – subcomisar în cadrul IGPR – Ministerul Afacerilor Interne.
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut
propunerea legislativă în şedinţa din 10 mai 2016.
La dezbateri au fost prezenţi deputaţii Comisiei juridice, de disciplină i
imunită i conform listei de prezen ă.
Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că iniţiativa legislativă nu este necesară,
deoarece textele de lege la care se dore te a se face modificări sunt suficiente i
clare.
În Anexa nr. 2 la Regulamentul – cadru de organizare i func ionare a
poli iei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 sunt descrise în
mod detaliat uniforma de serviciu i însemnele distinctive de ierarhizare ale
poli i tilor locali i ale personalului de interes local, nefiind necesar a se aduce
modificări în sensul propus de ini iatori. De asemenea, s-a constatat că textul propus
de ini iatori la art. 451 alin. (1) nu corespunde principiilor instituite de legisla ia în
vigoare, iar incriminarea ca faptă penală a nerespectării unui Regulament – cadru care
stabile te uniforma i însemnele poli istului propusă la art. 451 alin. (2) este
exagerată în raport de valorile sociale protejate de prevederile art. 258 alin. (3) din
Codul penal, care incriminează ca uzurpare de calită i oficiale faptele de folosire fără
drept a unei calită i oficiale, de exercitare fără drept a unei func ii sau de săvâr ire
a celor două fapte men ionate de către persoane care poartă fără drept uniforme sau
însemne distinctive ale unei autorită i publice.
În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Propunerii legislative
privind modificarea i completarea Legii poli iei locale nr. 155/2010.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face
parte din categoria legilor organice.
VICEPREŞEDINTE,
Ciprian Nicolae NICA

PREŞEDINTE
Victor Paul DOBRE

SECRETAR,
Sorin Constantin STRAGEA

SECRETAR,
Radu BABU

Consilier parlamentar,
Paul Şerban

ef serviciu,
Sofia Chelaru
Consilier parlamentar, Elena Hrincescu
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