
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI                  

Bucureşti, 31 martie 2015              
PL-x 249/2015                  

 
                                                                  AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonan�ei Guvernului nr. 7/2015 
pentru completarea art. 351 din Legea poli�iei locale nr. 155/2010 

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

republicat, cu modificările �i completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonan�ei Guvernului nr. 7/2015 pentru completarea art. 351 din Legea 
poli�iei române, trimis cu adresa nr. PL x 249 din 16 martie 2015 şi înregistrat cu nr. 4c-
11/409  din 17 martie 2015. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 92 alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 11 martie 2015. 

Consiliul Legislativ a transmis un aviz favorabil cu nr. 94 din 28 ianuarie  2015, 
cu observa�ii �i propuneri. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 31 martie 2015. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 351 din Legea 
poli�iei locale nr. 155/2010, republicată, cu completările ulterioare, în vederea 
clarificării unor aspecte referitoare la stabilirea normei de hrană a poli�i�tilor. Prin 
dispozi�iile ini�iativei legislative se precizează că Ministerul Dezvoltării Regionale �i 
Administra�iei Publice, pe baza informa�iilor transmise de autorită�ile locale să poată 
încadra poli�i�tii locali, în func�ie de numărul de calorii consumate, la norma 
corespunzătoare �i să stabilească modul de calcul. 

Membrii comisiei au examinat ini�iativa legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestei iniţiative legislative.  

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

 
                 Ciprian Nicolae NICA                           Sorin Constantin STRAGEA                         
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