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  Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL 
 CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii legislative privind 

modificarea Legii nr.155 din 12 iulie 2010-Legea poliției locale, trimisă Comisiei 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisiei 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pentru dezbatere și examinare 

pe fond, cu adresa nr. Pl.x 353 din 24 septembrie 2012. 

 
 
 
VICEPREŞEDINTE,        PREŞEDINTE, 

 
     Ion CALIN    Costică CANACHEU 
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R A P O R T     C O M U N  
asupra propunerii legislative privind modificarea Legii nr.155 din 12 iulie 

2010-Legea poliției locale 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic și Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost 
sesizate, prin adresa nr. Pl.x 353 din 24 septembrie 2012, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură obişnuită, a propunerii legislative privind modificarea Legii nr.155 din 12 
iulie 2010-Legea poliției locale. 
 Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin.(9) pct.1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Senatul a respins propunerea legislativă, în calitate de primă Cameră 
sesizată, în şedinţa din 17 septembrie 2012. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.400 din 4.04.2011, a avizat favorabil, cu 
observaţii şi propuneri, propunerea legislativă. 
 Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative conform punctului de 
vedere exprimat în ședinta din 13.06.2012 nr.4286/DRP. 
 Comisia pentru muncă și protecție socială a avizat negativ propunerea 
legislativă (nr.27/273/2.10.2012). 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare are ca obiect de 
reglementare modificarea art.35 lit.b) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, în sensul 
încadrării activităţilor politiştilor locali în condiţii de muncă deosebite, speciale sau în 
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alte condiţii de muncă, potrivit actelor normative care reglementează aceste activităţi 
pentru poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din domeniul ordinii publice. 
  În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională au examinat propunerea legislativă sus menţionată, în şedinţe separate. 
Membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic au examinat proiectul de lege  sus menţionat, în şedinţa din 1 octombrie 
2012. Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au 
examinat proiectul de lege sus menţionat, în şedinţa din 1 octombrie 2012. 
 
 Din numărul total de 29 membri ai Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic  au participat la dezbateri 28 deputaţi. 
Din numărul total de 23 membri ai Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională  au participat la dezbateri  15 deputaţi. 
 
 La dezbateri a participat, în calitate de invitat, conform prevederilor art.54 şi 55 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Irina Alexe – Sef 
Departament pentru Relația cu Parlamentul din cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor 

  
În urma examinării intervenţiei legislative şi a opiniilor exprimate de către 

membrii Comisiilor, s-a hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă și o 
abținere), să se supună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea propunerii 
legislative   privind modificarea Legii nr.155 din 12 iulie 2010-Legea poliției locale, 
întrucât s-a constatat ca textul in vigoare al art.35 lit.b) din Legea nr.155/2010, a 
cărui modificare se propune, este identic cu textul art.28 alin.(1) lit.k) din Legea 
nr.360/2002 privind Statutul polițistului, așa cum a fost modificat prin Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.89/2003. De asemenea, trimiterea la ”Legea pentru politiști 
și funcționarii publici cu statut special din domeniul ordinii publice” este greșită, 
neexistând în legislație un act normativ cu un asemenea titlu. 

 
În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 
 
 

VICEPREŞEDINTE,    PREŞEDINTE, 
                   Ion CĂLIN     Costică CANACHEU 

 
                                                                                               

       SECRETAR,                       SECRETAR, 
  Gheorghe CIOCAN      Ana GHEORGHE 
 
 
Expert, Nicoleta TOMA         Consilier, George CUCU 
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