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referitor la propunerea legislativa pentru 

completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea si 
functionarea Politiei Romane

AVIZ
i V

Analizand propunerea legislativa pentru modificarea si 
completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea si functionarea 

Politiei Romane (bl45/14.04.2021) transmisa de Secretaml General al 
Senatului cu adresa nr.XXXV/2187/20.04.2021 si inregistrata la 

Consiliul Legislativ eu nr.D299/20.04.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, republicata §i art.46(2) 

din Regulamentul de organizare §i ftmclionare a Consiliului Legislativ, 
Avizeaza favorabil propunerea legislativa cu urmatoarele 

observa|ii §i propuneri:
1. Prezenta propunere legislativa are ca obiect de reglementare 

modificarea si completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea si 
functionarea Politiei Romane, republicata, cu completarile ulterioare, in 

vederea adoptarii unor masuri ce vizeaza organizarea autoritatii 

teritoriale de ordine publica.
Prin continutul normativ, propunerea legislativa se incadreaza in 

categoria legilor ordinare, iar in aplicarea prevederilor art.75 alin.(l) 

din Constitutia Romaniei, republicata, prima Camera sesizata este 

Senatul.
2. Relevam faptul ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul 

Legislativ nu se poate pronunta asupra oportunitatii solutiilor legislative 

preconizate.
3. Din considerente de redactare, la titlul proiectului si la partea 

introductiva a articolului unic, referirea la actul normativ supus 

interventiei legislative trebuie sa se faca sub forma „Legea 

nr.218/2002”.
4. La partea introductiva a articolului unic, semnalam ca Legea 

nr.218/2002 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 170 

din 2 martie 2020, nu 3 februarie, cum gresit s-a retinut in text.



Totodata, intrucat dupa republicare legea a suferit numai 

completari, sintagma „cu modificarile si completarile ulterioare” trebuie 

inlocuita cu expresia „cu completarile ulterioare”.
5. intrucat pct.l vizeaza doua interventii legislative diferite, 

respectiv de modificare a alin.(2) al art. 17 si de introducere a unui nou 

alineat, alin.(2^), partea dispozitiva trebuie disjunsa in doua puncte 

distincte, cu urmatoarea redactare:
„1. La articolul 17, alineatul (2) se modified si va avea urmatorul

cuprms:
2. La articolul 17, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, 

alin.(2^), cu urmatorul cuprins:”.
in continuarea fiecarei parti dispozitive se vor reda textele 

propuse, iar punctele subseevente se vor renumerota.
De asemenea, avand in vedere ca modificarile preconizate nu se 

refera la articolul 17 in integralitate, ci vizeaza doar doua subdiviziuni 

ale acestuia, este necesara eliminarea formei abreviate „Art.l7” din 

debutul textului propus pentru alin.(2).
Referitor la textul propus pentru alin.(2) al art. 17, avand in vedere 

ca, potrivit art.249 alin.(5) din Ordonanta de urgenta a Guvemului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, prefectul este ajutat de 2 

subprefecti, iar la municipiul Bucuresti de 3 subprefecti, referirea la 

subprefect ca membru al autoritatii teritoriale de ordine publica 

propunem sa se faca sub forma „un subprefect”.
in ceea ce priveste textul propus pentru noul alin.(2^) se retin

urmatoarele:
a) Pentru un spor de rigoare normativa, sugeram ca expresia „de 

care apartine” sa fie inlocuita cu sintagma „la nivelul careia 

flmctioneaza”.
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b) Din considerente de redactare, denumirea respectivei autoritati 

trebuie redata cu litere mici, astfel cum se regaseste in actul normativ de 

baza.
c) intrucat textul propus este alcatuit din doua teze intre care 

exista legatura tematica, pentru supletea redactarii, propunem ca 

sintagma „avand ca obiect de activitate promovarea si apararea 

drepturilor omului”, din debutul tezei a doua, sa fie inlocuita cu 

formularea „cu acest obiect de activitate”.
6. Pentru uniformitate in redactarea actului normativ de baza, 

sugeram ca prin protect sa se intervina si asupra art. 19 alin.(2), care se 

refera la serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale 

celorlalte autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate.
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asigurandu-se astfel corelarea cu art.22 alin.(l), care se refera, in mod 

corect, la serviciile publice deconcentrate. Propunem, de aceea, ca 

inaintea actualului pct.2 sa fie introdus un non punct, cu urmatoarea 

parte dispozitiva:
„La articolul 19, alineatul (2) se modifica si va avea unnatorul

cuprins:”.
7. La actualul pct.2, precizam ca operatiunea corecta este aceea 

de modificare a art.20, astfel ca partea dispozitiva trebuie reformulata, 
astfel:

,Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:”.
Referitor la textul propus pentru alin.(l), pentru coerenta normei, 

este necesara eliminarea sintagmei „altele decat cele privind remunerarea 

membrilor autoritatii teritoriale de ordine publica”, avand in vedere ca, 
potrivit tezei intai, respectivii membri nu sunt remunerati.

8. Semnalam ca textul propus la actualul pct.3 reglementeaza o 

situa|ie tranzitorie, care nu se poate Integra in actul normativ de baza, 
dispunand actualizarea Regulamentului in termen de 60 de zile de la 

intrarea in vigoare a prezentei legi. De aceea, textul trebuie sa constituie 

un articol distinct al proiectului, marcat ca art. 11. Pe cale de consecinta, 
actualul articol unic va deveni art.I.

Totodata, pentru un spor de rigoare normativa, propunem ca noul 

art.II sa debuteze cu sintagma „Regulamentul de organizare si 
flmctionare a autoritatii teritoriale de ordine publica aprobat prin 

Hotararea Guvernului nr.787/2002, se actualizeaza, lapropunerea...
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EVEhllMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 305/9 mai 2002L. nr. 218/2002
Lege privind-organizarea §i funciionarea Poliiiei Romane

1 republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 170/2 mar. 2020 
Lege privind organizarea §i functionarea Politiei Romane

O.U.G. nr. 175/2020
Ordonanja de urgenja pentru completarea unor acte 
normative cu incidenfa Tn protectia animalelor, precum §i 
pentru stabilirea unor masuri organizatorice

2 completat prin M. Of. nr. 954/16 oct. 2020 introduce pet. 16_1 la art. 26 alin. (1)

Dispozitiile art. I referitoare la emiterea ordinului de plasare a animalului Tn adapost se aplica la 60 de zile de la 
data intrarll Tn vigoare a prezentel ordonanfe de urgenta.
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