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Către: 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

    
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.218 din 2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 

transmisă cu adresa Plx.719/2018 şi înregistrată la  Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională cu nr. 4c-15/ 84 din 05.02.2019. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice.  

 

Președinte,                                               
 

Dorel-Gheorghe CĂPRAR  
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RAPORT   
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea  

Legii nr.218 din 2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române  
 
 

1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, a fost sesizată, cu 
dezbaterea pe fond, a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.218 
din 2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, transmisă cu adresa 
Plx.719/2018 şi înregistrată la  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
cu nr. 4c-15/ 84 din 05.02.2019. 

Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 1189/18.12.2018, a avizat favorabil cu 
observații și propuneri,  această  propunere legislativă. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea a două articole din 
Legea nr.218/2002, în sensul ca grupările de jandarmi mobile să fie reprezentate la nivelul 
comisiilor judeţene ale autorităţilor teritoriale de ordine publică din judeţele unde îşi au 
reşedinţa, în calitate de membru cu drepturi depline, iar la nivelul comisiilor din judeţele 
stabilite drept zone de responsabilitate teritorială, în calitate de invitat permanent.  

2. Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 

3. La lucrări au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Afacerilor 
Interne, domnul subsecretar de stat Mihai Valeriu  

4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) și (3) din Constituţia României, republicată, şi 
ale art. 92 alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este primă cameră sesizată.  

5. Membrii  Comisiei  pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost 
prezenţi la ședință conform listei de prezență. 

6. În urma dezbaterilor, în şedinţa din 20 februarie 2019, membrii Comisiei  au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.218 din 2002, privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu amendamentele admise  redate în Anexa 
care face parte integranta din prezentul raport.  

 

Președinte,      
     

Secretar,                               

Dorel-Gheorghe CĂPRAR  
 

Marius MĂRGĂRIT 



Anexa  PLx 719/2018 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 

Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă  Amendamente propuse Motivaţii 

0 1 2 3 
1 Titlul legii 

LEGE 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218 din 
2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române 

 
 
LEGE 
pentru modificarea Legii nr. 218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române 
Autor: Grupurile PSD și UDMR 

Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. Propunerea legislativă are în 
vedere doar modificarea nu și 
completarea Legii nr. 218 din 2002 
privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române 

2 Articol unic - Legea nr. 218 din 2002 , privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 
republicată în Monitorul Oficial cu numărul 307 din 25 
aprilie 2014, Partea I, se modifică si va avea următorul 
continut: 

Articol unic - 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 și completările 
ulterioare,  se modifică după cum urmează: 
Autor: Grupurile PSD și UDMR 

Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă 

3 1.Alineatul 2) al articolului 17, se modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
ART. 17 
(2) Autoritatea teritorială de ordine publică este 
constituită din şeful Direcţiei Generale de Poliţie a 
Municipiului Bucureşti sau al inspectoratului de poliţie 
judeţean, un reprezentant al Corpului Naţional al 
Poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri desemnaţi de 
Consiliul general al Municipiului Bucureşti, respectiv 
de consiliul judeţean, 3 reprezentanţi ai comunităţii, 
desemnaţi de primarul general al Municipiului 
Bucureşti, respectiv de preşedintele consiliului 
judeţean, şeful Direcţiei Generale de Jandarmi a 
Municipiului Bucureşti, al inspectoratului de jandarmi 
judeţean şi al grupării mobile de jandarmi, pentru 
judeţul unde îşi are sediul, şeful Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov sau şeful 
inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi, 
după caz, şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă 
de judeţ. 

1.La articolul 17, alineatele (2) și  (21)   se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
 
”(2) Autoritatea teritorială de ordine publică este 
constituită din şeful Direcţiei generale de poliţie a 
municipiului Bucureşti sau al inspectoratului de 
poliţie judeţean, un reprezentant al Corpului Naţional 
al Poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri desemnaţi de 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
respectiv de consiliul judeţean, 3 reprezentanţi ai 
comunităţii desemnaţi de primarul general al 
Municipiului Bucureşti, respectiv de preşedintele 
consiliului judeţean, şeful Direcţiei generale de 
jandarmi a Municipiului Bucureşti sau  al 
inspectoratului judeţean de jandarmi, 
comandantul grupării de jandarmi mobilă, pentru 
judeţul unde îşi are sediul, şeful Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă ”Dealul Spirii” Bucureşti - 
Ilfov sau şeful inspectoratului pentru situaţii de 
urgenţă judeţean şi, după caz, şeful poliţiei locale din 

Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, în concret respectarea 
terminologiei utilizată în legea 550/2004 
privind organizarea și funcționarea 
Jandarmeriei Române. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 municipiul reşedinţă de judeţ. 
(21). Participarea şefului Direcţiei generale de 
jandarmi a municipiului Bucureşti sau al 
inspectoratului de jandarmi judeţean, comandantului 
grupării de jandarmi mobilă şi a şefului 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al 
Municipiului Bucureşti sau a şefului inspectoratului 
pentru situaţii de urgenţă judeţean în autoritatea 
teritorială de ordine publică se realizează în legătură 
cu activităţile desfăşurate de aceste instituţii în 
calitate de forţe de sprijin care participă la 
planificarea şi executarea activităţilor de menţinere a 
ordinii şi siguranţei publice sub conducerea Poliţiei 
Române. ” 
Autor: Grupurile PSD și UDMR 

 
Pentru punerea în accord a prevederilor 
alineatului (21)   al  articolulului 17 cu  
modificarea realizată la articolul 17, 
alineatul (2. 

4 (2) Alineatul 2) al articolului 19, se modifică şi va 
avea următorul cuprins : 
ART. 19 
(2) La şedinţele autorităţii teritoriale de ordine publică 
au dreptul să participe, cu statut de invitat, prefectul 
municipiului Bucureşti, respectiv al judeţului, primarul 
general al municipiului Bucureşti, respectiv 
preşedintele consiliului judeţean, conducătorii 
serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale 
celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale 
de specialitate, o persoană desemnată de comandantul 
grupării mobile de jandarmi pentru judeţele din zona de 
responsabilitate teritorială, altele decât cele în care îşi 
are sediul gruparea mobilă. Şedinţele autorităţii 
teritoriale de ordine publică pot fi şi publice. 

2.La articolul 19, alineatul (2)  se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
”(2) La şedinţele autorităţii teritoriale de ordine 
publică au dreptul să participe, cu statut de invitat, 
prefectul municipiului Bucureşti, respectiv al 
judeţului, primarul general al municipiului Bucureşti, 
respectiv preşedintele consiliului judeţean, 
conducătorii serviciilor publice descentralizate ale 
ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale 
administraţiei publice centrale de specialitate, o 
persoană desemnată de comandantul grupării de 
jandarmi mobilă pentru judeţele din zona de 
responsabilitate teritorială, altele decât cele în care îşi 
are sediul gruparea mobilă. Şedinţele autorităţii 
teritoriale de ordine publică pot fi şi publice.” 
Autor: Grupurile PSD și UDMR 

Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, în concret respectarea 
terminologiei utilizată în Legea nr. 
550/2004 privind organizarea și 
funcționarea Jandarmeriei Române. 

 
 


