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Comisia pentru aparare, ordine publica si siguran^ na(ionala

Nr.XXV/382 /2021

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru completarea art.7 lith) din Legea polifiei locale
nr.155/2010

(L160/2021)

In conformitate cu prevederile art 70 din Regulamentul Senatului, cu modificarile 

ulterioare, Comisia pentru aparare, ordine publica §i siguran^ nationals, prin adresa nr. 
L160/i2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului in vederea dezbaterii §i 
elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru completarea art.7 lit-h) din 

Legea pollitiiei locale nr.lS5/2010.

Imliiatori: Berea Cristinel-Gabriel - senator USR-PLUS; Apostol Alin-Gabriel - 
deputat USR-PLUS; Lorincz $tefan-lulian - deputat USR-PLUS; Neagu Denisa-Elena - 
deputat USR-PLUS; Ozmen Oana-Marciana - deputat USR-PLUS; Rizea Cristina 

Camelia - deputat USR-PLUS; Stoica Diana - deputat USR-PLUS; Teni^a Drago^-Catalin 

-deputat USR-PLUS.

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare modificarea art.7 lith) din 

Legea polifiei locale nr.155/2010, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, in 

sensul ca polil:ia locala sa aiba atribu^ia de a constata contraven^ii §i a aplica sancl;iuni 
pentru necomunicarea de catre proprietarul unui vehicul la solicitarea polifiei locale, in 

termenul prevazut de lege, a identitalii persoanei careia i-a incredin^at vehiculul spre a fi 
condus, precum §i pentru refuzul participanlilor la traficul rutier de a inmana politistului 
local documentul de identitate, sau, dupa caz, permisul de conducere, documentul de 

inmatriculare ori de inregistrare al vehiculului condus, precum si alte documente 

prevazute de lege.



Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa §i a avizat-o negativ.

Consiliul Economic 51 Social avizeaza nefavorabil prezentul proiect de act normativ.

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunita^i $i validari Comisia pentru 

drepturile omului, egalitate de $anse, culte §i minoritafi au avizat negativ propunerea 

legislative - - .

In §edinta din 15.06.2021, in prezenja reprezentanfilor Ministerului Apararii 
Nafionale §i ai Ministerului Afacerilor Interne, membrii Comisiei pentru aparare, ordine 

publica si siguranta nationala au hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte prezentul 
raport de respingere, fara amendamente.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din categoria 

legilor ordinare §i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art.76 alin.(2] din 

Constitufia Romaniei, republicata.

Comisia pentru aparare, ordine publica §i siguranta nal;ionala supune spre dezbatere 

§i adoptare, Plenului Senatului, prezentul raport de respingere, fara amendamente, 
precum §i propunerea legislativa.

Potrivit art.75 alin.(l) din Constitufia Romaniei, republicata, §i ale art.92 alin.(7), pet. 
1 din Regulamentul Senatului, cu modificarile ulterioare, Senatul este prima Camera 

sesizata.

PRE§^l|iTE, 

Senator Niodfedi PAULIUC

SECRETAR,

Senator Gheorghila MInDRUTA


