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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

         Comisia pentru drepturile omului, culte  
         şi problemele minorităţilor naţionale  
 

                Bucureşti, 21 septembrie 2021
                                        PL-x 334/2021

Domnului deputat 
Constantin ŞOVĂIALĂ 

        Preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 

 
           AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.36 din Legea 
218/2002 privind  privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr.PL-x 334/2021 din 14 septembrie 2021, 
spre dezbatere şi avizare în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea art.36 din Legea 218/2002 privind  privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române, înregistrat cu nr.4c-6/663 din 15 septembrie 2021. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
În şedinţa din 21 septembrie 2021, organizată în sistem mixt (fizic și on-line),  

membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, în conformitate cu prevederile art.61 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, şi, în urma dezbaterilor, au hotărât, cu 
majoritate  de voturi, să îi acorde aviz favorabil, cu amendamente admise, prezentate 
în anexa la prezentul aviz. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Deputat 
Ibram Iusein 

 
 

Întocmit: consilier parlamentar Laurenţiu Gheorghiu     
 

elena.zorila
Conf cu originalul
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ANEXĂ 

PL-x 334/2021 
 
 

 
 

Amendamente admise 
 

Nr 
crt
. 

Articolul  
(textul Senatului) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 

1.  ”(4) Verificarea situației de fapt 
și, după caz, luarea măsurilor 
legale față de persoana condusă 
la sediul poliției se realizează de 
îndată, fără a depăși un termen 
de 8 ore de la momentul inițierii 
deplasării.” 
 

”(4) Verificarea situației de 
fapt și, după caz, luarea 
măsurilor legale față de 
persoana condusă la sediul 
poliției se realizează de îndată, 
fără a depăși un termen de 3 
ore de la momentul inițierii 
deplasării.” 
Autori: deputat Simona-Maya 
Teodoroiu si deputat Laura-
Cătălina Vicol-Ciorbă 

 
Pentru respectarea 

drepturilor omului și 
evitarea abuzurilor. 

2. ”(41) În situația în care 
identitatea persoanei nu a putut 
fi stabilită în termenul prevăzut  
la alin.(4), acest termen se 
prelungește cu perioada 
necesară stabilirii identității, 
verificării situației de fapt și, 
după caz, luării măsurilor 
legale, fără a depăși 12 ore de la 
momentul inițierii deplasării.”  
 

”(41) În situația în care 
identitatea persoanei nu a putut 
fi stabilită în termenul 
prevăzut  la alin.(4), acest 
termen se prelungește cu 
perioada necesară stabilirii 
identității, verificării situației 
de fapt și, după caz, luării 
măsurilor legale, fără a depăși 
4 ore de la momentul inițierii 
deplasării.”  
Autori: deputat Simona-Maya 
Teodoroiu si deputat Laura-
Cătălina Vicol-Ciorbă 

 
Pentru respectarea 

drepturilor omului și 
evitarea abuzurilor. 

 


