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 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art. 36 din Legea nr.218/2002 privind organizarea 

şi funcţionarea Poliţiei Române, trimis cu adresa nr. PLx. 334 din 14 septembrie 

2021 şi înregistrat la Comisia pentru apărarea cu nr. 4c-15/294 din 15.09.2021.  

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

Preşedinte, 

                                                    Pavel POPESCU  
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RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.36 din 

Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române 

 

 1. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 117 alin (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de 

urgenţă, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.36 din 

Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, trimis 

cu adresa nr. PLx.334 din 14 septembrie 2021 şi înregistrat cu nr. 4c-

15/294/15.09.2021. 

 Proiectul are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.36 

din Legea nr.218/2002, în scopul prevenirii şi eliminării apariţiei oricăror moduri 

neunitare de acţiune în rândul poliţiştilor. În acest sens, se propune stabilirea unei 

durate determinate pentru aplicarea măsurii de conducere a unei persoane la 

sediul poliţiei şi pentru desfăşurarea activităţilor poliţieneşti conexe acestei 

măsuri. 

 2. Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 336/18.05.2021, a avizat 

favorabil proiectul de Lege. 

  Comisia juridică de disciplină și imunități, conform avizul nr.4c-

13/678/2021a avizat favorabil proiectul de Lege. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, 

conform avizul nr.4c-7/382/2021a avizat favorabil proiectul de Lege. 

           Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale, conform avizului nr.4c-6/663/2021 a avizat favorabil, cu 

amendamente proiectul de Lege. 

 3.  Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 



 

4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, 

republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

5.  Comisia a dezbătut acest proiect de Lege în şedinţa din data de 22 

martie 2022. La lucrările Comisiei, din totalul de 23 de membri au fost prezenţi 

conform listei de prezenţă. 

6. La dezbateri au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, în conformitate cu 

prevederile  art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul secretar 

de stat Adrian Voican – din partea Ministerului Afacerilor Interne. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi pentru, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului 

de Lege pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea nr.218/2002 

privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române în forma prezentată, cu 

amendamentele respinse redate în anexa parte integrantă a prezentului raport. 

  

 

 

 
 

Preşedinte, 

 

Secretar,  

 

Pavel Popescu  

 

 Dumitru Rujan 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

Anexă - PLx 334 

 

 

AMENDAMENTE  RESPINSE 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Forma adoptată de Senat Amendamente propuse Motivare 

1.  Alineatul (4) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

”(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.” 

 

 

Alineatul (4) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

”(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.  După alineatul ( 4) se introduce un nou alineat, 

alin.(41), cu următorul cuprins: 

 

”(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.”  

 

După alineatul ( 4) se introduce un nou alineat, 

alin.(41), cu următorul cuprins: 

 

”(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. 

 


