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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR      
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 

 Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 
Bucureşti, 8 iunie 2016 

Nr. 4c-12/167 
 

RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 3/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului 

 
 
           În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate cu dezbaterea pe fond, 

în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2016 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, trimis cu 

adresa nr. PLx 101/2016 din 29 martie 2016 şi înregistrat cu  

nr. 4c-12/167 din 30.03.2016, respectiv nr.4c-7/330 din 29.03.2016.  

  

 La întocmirea prezentului raport, Comisiile au avut în vedere avizele 

favorabile primite de la:  

- Consiliul Legislativ (nr.138/19.02.2016) 

- Consiliul Economic şi Social (nr.703/23.02.2016) 

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/427/05.04.2016) 

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale (nr.4c-5/318/06.04.2016) 

- Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

(nr.4c-6/28/12.04.2016). 

 

Bucureşti, 8 iunie 2016 
Nr. 4c-7/330  
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Obiectul de reglementare constă în modificarea şi completarea 

Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, în sensul reglementării 

posibilităţii reîncadrării, ca poliţişti, a persoanelor cărora le-au încetat 

raporturile de serviciu. Totodată, se doreşte ca, prin excepţie, să se 

instituie posibilitatea reîncadrării direct sau prin transfer din instituţiile din 

sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe funcţii de 

execuţie vacante de poliţist, a persoanelor cu studii corespunzătoare 

cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale. 

 

La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională din data de 12 aprilie 2016 au fost prezenţi 20 deputaţi din 

totalul de 27 membri ai comisiei. 

 La dezbateri a participat, în calitate de invitat, doamna Maria-

Cristina Manda, Subsecretar de Stat în Ministerul Afacerilor Interne. 

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 

proiectului de lege în forma prezentată şi adoptată de Senat.   

 

La lucrările Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 10 

mai 2016 au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 24 membri ai 

comisiei. 

 La dezbateri a participat, în calitate de invitat, doamna Maria-

Cristina Manda, Subsecretar de Stat în Ministerul Afacerilor Interne.  

 Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 

proiectului de lege în forma prezentată şi adoptată de Senat.   

 

 Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, 

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

republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

 Senatul, în şedinţa din 21 martie 2016, a adoptat proiectul de 

lege. 
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Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit 

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

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii propun 

plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

  

 
 
PREŞEDINTE,    PREŞEDINTE, 
Ion MOCIOALCĂ    Adrian SOLOMON 
 
 
 
SECRETAR,     SECRETAR, 
Ioan BENGA     Mihăiţă GĂINĂ 

 
 

 

 

 

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar George Cucu    Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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