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Parlamentul României - Camera Deputaţilor

Către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor

în temeiul prevederilor articolului 74 din Constituţia României, republicată şi al art. 91 
alin.(l) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat cu modificările şi completările 
ulterioare, vă înaintăm spre dezbatere şi adoptare Propmerea legislativă - LEGE pentru 
modificarea şi completarea Legii 218/2002 privind organizarea şi fimcţionarea Poliţiei 
Române

Solicităm adoptarea propimerii legislative în procedură ordinară, în baza art.74 alin. (1) din 
Constituţia României, respectiv a art. 91 alin.(l) din Regulamentul Camerei Deputaţilor.

în numele iniţiatorului:

Pollyanna-Hanellore Hangan- Deputat USR PLUS

Cristina Camelia Rizea - Deputat USR PLUS

Denisa-Elena Neagu - Deputat USR PLUS
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CONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL

lEŞIR ROMANIA

Expunere de motive

Propunere legislativă
pentru modificarea şi completarea Legii 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea

Poliţiei Române

Prin prezenta iniţiativă legislativă ne propunem modificarea şi completarea Legii 218/2002 
privind organizarea şi fimcţionarea Poliţiei Române, astfel încât Autoritatea Teritorială pentru 
Ordine Publică să-şi desfăşoare activitatea fără remunerarea membrilor ce o constituie.

Cheltuielile necesare pentru desfăşurarea activităţii Autorităţii teritoriale de ordine 
publică se suportă din bugetul municipiului Bucureşti, respectiv din cel al judeţului iar 
activitatea membrilor este remunerată. în virtutea rolului pe care membrii Autorităţii 
teritoriale de ordine publică îl au deja in cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice pe 
care le reprezintă, aceştia sunt deja remuneraţi, iar o remunerare suplimentară prin 
simpla apartenenţă la acest organism este profund injustă. în fapt, aceste persoane sunt 
remunerate de două ori pentru aceeaşi muncă, lipsind unitatea administrativ-teritorială 
de fonduri importante care ar putea fi direcţionate spre creşterea calităţii servicilor 
publice.

în urma informaţiilor primite de la 33 de Autorităţi teritoriale pentru Ordine Publică, din 
totalul de 42, acestea au cheltuit în 2020 10,175,570.00 RON, dintre care aproape 
10,000,000.00 RON numai pentru acoperirea indemnizaţiilor de şedinţă.

Mai mult, există discrepanţe foarte mari între aceste autorităţi, spre exemplu, ATOP Ialomiţa 
a cheltuit 13,399.00 RON (pentru o singură şedinţă desfăşurată în 2020), în timp ce ATOP 
Caraş-Severin a cheltuit 776,264.00 RON (cu toate acestea, nu a adoptat în termenul legal 
Planul Strategic anual).

Autoritatea teritorială pentru ordine publică este organism cu rol consultativ, fără 
personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, respectiv pe lângă fiecare consiliu judeţean, şi care îşi desfăşoară 
activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române şi a Regulamentului din 2002 de organizare şi fimcţionare a 
autorităţii teritoriale de ordine publică aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 787/2002.

Acest organism este constituit din numeroşi reprezentanţi ai instituţiilor din sistemul de 
ordine publică, mai exact şeful Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti sau al 
inspectoratului de poliţie judeţean, şeful Direcţiei generale de jandarmi al municipiului
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Bucvireşti sau al inspectoratului judeţean, şeful Inspectoratulm pentru Situaţii de Urgenţă al 
Municipiului Bucureşti sau şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean, şeful 
serviciului teritorial al Poliţiei de Frontieră Române şi, după caz, şefiil poliţiei locale din 
municipiul reşedinţă de judeţ.

Prin prezenta iniţiativă legislativă rie propunem şi eliminarea reprezentantului Corpului 
Naţional al Poliţiştilor din rândurile membrilor ce constituie Autoritatea Teritorială de Ordine 
Publică. Având în vedere Regulamentul din 2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Corpului Naţional al Poliţiştilor, Corpul Naţional al Poliţiştilor este fără îndoială o 
organizaţie profesională al cărei scop este reprezentarea intereselor profesionale în relaţia cu 
autorităţile şi instituţiile publice. Astfel, participarea unui reprezentant al Corpului la 
Activitatea Autorităţii teritoriale pentru Ordine Publică este lipsită de fundament, întrucât 
excede însăşi obiectul său de activitate.

O altă modificare pe care o propunem este clarificarea situaţiei reprezentanţilor comunităţii 
locale. Numirea celor 3 reprezentanţi ai comunităţii de către primarul general al municipiului 
Bucureşti, respectiv de preşedintele consiliului judeţean este şi ea problematică. Pe de-o 
parte, participarea acestor reprezentanţi ar trebui să fie voluntară, venită din spirit civic şi din 
dorinţa de creştere a standardului de securitate şi ordine publică în comunitate şi nu din 
considerente financiare. Pe de altă parte, în forma sa actuală, Legea 218/2002 nu prevede 
modalitatea concretă de selectare a acestor persoane şi nici criterii de eligibilitate şi 
competenţă care trebuie avute în vedere, acordând putere discreţionară Primarului 
General al Municipiului Bucureşti şi Preşedintelui Consiliului Judeţean. Prin urmare, 
se impune introducerea clară a calităţii pe care reprezentanţii comunităţii trebuie să o 
aibă, respectiv să fie reprezentanţi ai unor organizaţii neguvemamentale care îşi desfăşoară 
activitatea în raza unităţii administrativ-teritoriale de care aparţine Autoritatea Teritorială de 
Ordine Publică în cauză şi au ca obiect de activitate promovarea şi apărarea drepturilor 
omului.

Aşa cum s-a stipulat şi în Legea 218/2002, Autoritatea nu are competenţe în problemele 
operative ale poliţiei iar în exercitarea atribuţiilor sale emite hotărâri cu caracter de 
recomandare care nu au forţă juridică obligatorie.

Autoritatea teritorială de ordine publică are următoarele atribuţii:

a) contribuie la elaborarea planului de activităţi şi la fixarea obiectivelor şi indicatorilor de 
performanţă minimali, având ca scop protejarea intereselor comunităţii şi asigurarea 
climatului de siguranţă publică;

b) sesizează şi propune măsuri de înlăturare a deficienţelor din activitatea de poliţie;

c) face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor care îi sunt 
adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, potrivit 
prezentei legi;

djorganizează consultări cu membrii comunităţilor locale şi cu organizaţiile 
neguvemamentale cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi a ordinii publice;

ejprezintă trimestrial informări în şedinţele Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau 
ale consiliului judeţean, după caz, asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei 
civice a comunităţii;
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f)elaborează anual un raport asupra eficienţei activităţii unităţilor de poliţie, care se dă 
publicităţii.

O parte dintre aceste atribuţii se regăsesc deja şi în competenţa Poliţiei Române, a 
Jandarmeriei Române sau a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. Astfel, ne aflăm într- 
un caz concret de paralelism legislativ. în acest sens, se impvme o analiză pimctuală a acestor 
atribuţii, aşa cum sunt ele prevăzute în lege.

I. în ceea ce priveşte raporturile Poliţiei Române cu autorităţile publice locale, în 
Legea 218/2002 se precizează că aceasta are următoarele atribuţii:

A. Şeful Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, şefii 
inspectoratelor de poliţie judeţene, ai poliţiilor municipale şi orăşeneşti şi 
ai posturilor de poliţie comunale prezintă informări anuale în faţa 
autorităţii teritoriale de ordine publică. Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, consiliilor judeţene, consiliilor municipale, orăşeneşti sau 
comunale, după caz, referitoare la măsurile întreprinse în îndeplinirea 
atribuţiilor specifice.

B. Şefii unităţilor prevăzute anterior informează, trimestrial sau ori de câte ori 
este nevoie, prefecţii, primarul general al municipiului Bucureşti, preşedinţii 
consiliilor judeţene, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, ai 
municipiilor, oraşelor şi comunelor, după caz, despre evoluţia fenomenelor 
antisociale şi modul în care au fost îndeplinite sarcinile pe plan locaLMai 
mult. Inspectoratul General al Poliţiei Române coordonează şi îndrumă 
activitatea structurilor sale

Aşadar, Poliţia Română are obligaţia legală de a informa autorităţile publice locale 
despre evoluţia fenomenelor antisociale şi modul în care au fost îndeplinite sarcinile 
pe plan local. De altfel, aceeaşi obligaţie de informare incumbă şi Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică. Practic, au loc două informări similare făcute către 
aceeaşi autoritate locală, de către două autorităţi diferite. Mai mult, persoanele cu 
fimcţii de conducere din această instituţie sunt deja remunerate, prin urmare 
retribuirea suplimentară nu este justificată.

II. în privinţa participării subprefectului la şedinţele Autorităţii Teritoriale pentru 
Ordine Publică, trebuie menţionat că prin Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 
pentru Hotararea 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
acesta are printre atribuţiile sale generale acordarea de consultanţă autorităţilor 
administraţiei publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, 
cooperare, asociere, înfrăţire şi aderare, iniţiate de acestea, activitate pentru care 
este remunerat deja printr-o indemnizaţie.

III. Consiliul judeţean are printre atribuţii şi cooperarea interinstituţională pe plan 
intern şi extern iar activitatea acestuia se desfăşoară prin consilierii judeţeni. 
Aceştia primesc deja o indemnizaţie pentru acest lucru, asemeni cazurilor
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evocate anterior, o remuneraţie suplimentară pentru apartenenţa la Autoritatea 
Teritorială pentru Ordine Publică constituie o dublă retribuţie pentru aceeaşi 
muncă.

IV. Poliţia de Frontieră Română are şi ea atribuţii care exced sau sunt similare cu 
cele ale Autorităţii Teritoriale pentru Ordine publică. Astfel:

A. Şefii unităţilor teritoriale ale poliţiei de frontieră prezintă informări anuale în 
faţa consiliilor judeţene, municipale, orăşeneşti sau comunale, după caz, 
referitoare la situaţia operativă la firontiera de stat şi la acţiunile întreprinse.

B. Şefii unităţilor prevăzute anterior pot informa, semestrial sau ori de câte ori 
este nevoie, prefecţii, preşedinţii consiliilor judeţene, primarii localităţilor din 
zona de frontieră sau ai celor care au în raza teritorială aeroporturi sau porturi 
deschise traficului internaţional de persoane şi mărfuri, despre evoluţia 
criminalităţii transfi-ontaliere şi despre alte fenomene antisociale comise în 
zona de competenţă.

Similar cu situaţiile anterior prezentate, aceste atribuţii sunt deja incluse în legea de 
organizare şi funcţionare a Poliţiei de Frontieră Române iar persoanele cu fimcţii de 
conducere din această instituţie sunt deja remunerate. Prin urmare, retribuirea 
suplimentară nu este justificată.

Şi în cazul Poliţiei Locale există cazuri de paralelism legislativ. Atribuţiile ce i-au fost 
conferite prin legea de organizare şi funcţionare Poliţiei Locale stabilesc deja cadrul 
de cooperare instituţională între aceasta şi celelalte autorităţi şi instituţii publice iar 
activitatea acesteia este mult mai benefică comunităţii.

A. în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, poliţia locală cooperează cu unităţile, 
respectiv cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei 
Române, ale Poliţiei de Frontieră Române şi ale Inspectoratului General 
pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice 
centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum 
şi cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii.

B. Poliţia locală poate încheia cu alte autorităţi şi instituţii publice protocoale de 
cooperare având ca obiect detalierea modalităţilor prin care, în limitele 
competenţelor legale ale fiecărei structuri, acestea îşi oferă sprijin în 
îndeplinirea activităţilor sau a misiunilor specifice.

V.

în privinţa atribuţiilor Jandarmeriei Române, situaţia este similară. Astfel, 
potrivit Legii 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 
Române, aceasta are următoarele atribuţii:

A. Inspectoratul General este unitatea centrală a Jandarmeriei Române, cu 
personalitate juridică şi competenţă teritorială generală, care planifică, 
organizează, conduce, coordonează şi controlează activitatea structurilor 
din subordine;

VI.
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B. Inspectoratul de jandarmi judeţean este subordonat nemijlocit 
Inspectoratului General şi este destinat planificării, organizării, conducerii 
şi executării misiunilor specifice şi îndeplinirii atribuţiilor ce revin 
jandarmeriei mtr-o zonă de responsabilitate corespunzătoare teritoriului 
unui judeţ.

C. In cadrul Inspectoratului General funcţionează Consiliul Militar ca organ 
consultativ al Inspectoratului General, ale cărui componenţă, organizare şi 
funcţionare se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

Din nou, având în vedere existenţa acestor prevederi în legea-cadru de organizare şi 
funcţionare a Jandarmeriei Române, precum şi existenţa Consiliului Militar, este 
limpede că Autoritatea teritorială pentru ordine publică nu poate, prin atribuţiile ce i- 
au fost conferite, să îmbunătăţească activitatea Jandarmeriei Române la nivel teritorial 
şi nici nu ar putea, ţinând cont de forma militară de organizare a Jandarmeriei 
Române. Mai mult, persoanele cu funcţii de conducere din această instituţie sunt deja 
remunerate, prin urmare retribuirea suplimentară nu este justificată.

vn. Dacă ne îndreptăm atenţia asupra Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, 
mai precis asupra Regulamentului din 2004 de organizare şi funcţionare al 
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, vom observa din nou 
numeroase competenţe care sunt similare cu cele ale Autorităţii teritoriale 
pentru ordine publică:

A. In cadrul Inspectoratului General se constituie şi funcţionează ca structuri 
specializate, pe domenii de competenţă: Centrul Operaţional Naţional, care 
îndeplineşte permanent funcţiile de monitorizare, evaluare, înştiinţare^ 
avertizare, prealarmare, alarmare, alertare, coordonare şi conducere 
operaţională, la nivel naţional, a situaţiilor de urgenţă

B. In cadrul Inspectoratului General funcţionează consiliul de conducere, ca 
organ consultativ al inspectorului general.

C. Inspectoratul General elaborează structura-cadru pentru întocmirea 
regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de 
risc, a planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a altor planuri 
specifice.

D. Inspectoratul General, potrivit competenţelor stabilite, execută şi alte atribuţii 
operative, tehnice şi administrative, în domeniile: analizei, evaluării şi sintezei 
referitoare la situaţiile de urgenţă; managementului organizatoric şi planificării 
resurselor, strategiilor şi tacticilor specifice, activităţii de control a structurilor 
subordonate şi a personalului acestora.

Nu în ultimul rând, având în vedere modificările aduse de prezenta iniţiativă legislativă, se 
impune abilitarea Guvernului să actualizeze prin Hotărâre de Guvern Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică.
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In concluzie, argumentele aduse în susţinerea prezentei iniţiative care relevă rolul pur
consultativ al Autorităţii Teritoriale pentru Ordine Publică, precum şi faptul că
membrii acesteia sunt deja remuneraţi în. virtutea rolului pe care aceştia îl au în
instituţiile pe care le reprezintă, conduc la un singur deznodământ: chelWirea
neresponsabilă a banului public trebuie oprită. .
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Vă propunem astfel, spre dezbatere şi adoptare, prezenta iniţiativă legislativă.

Deputat USR PLUS

Deputat USR PLUS

Deputat USR PLUS

Pollyanna-Hanellore HANG.

Denisa-Elena NEAGU

Cristina-Camelia RIZEA
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CONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL ,■ROMANIA
Parlamentul României

Camera Deputaţilor ‘Senatul

Lege

pentru modificarea şi completarea Legii 218/2002 privind organizarea şi- ' ,
fimcţionarea Poliţiei Române

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic - Legea 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.l70 din 3 
februarie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează:

, !

1. Articolul 17 se modifică la alin. (2) şi se completează cu un alineat nou, alin (2^) 
cu următorul cuprins:

Art. 17 (2) - Autoritatea teritorială de ordine publică este constituită din şeful Direcţim ' 
generale de poliţie a municipiului Bucureşti sau al inspectoratului de poliţie judeţean, 
subprefect, 6 consilieri desemnaţi de Consiliul General al Municipiului ■ Bucureşti, 
respectiv de consiliul judeţean, 3 reprezentanţi ai comuniţăţii desemnaţi de primarul 
general al municipiului Bucureşti, respectiv de preşedintele consiliului judeţean, şeful 
Direcţiei generale de jandarmi a municipiului Bucureşti sau al inspectoratului 
judeţean, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti 
sau şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean, şeful serviciului teritorial- 
al Poliţiei de Frontieră Române şi, după caz, şeful poliţiei locale din mimicipiul 
reşedinţă de judeţ.
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(2^) - Cei 3 reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de primarul general al municipiului 
Bucureşti, respectiv de preşedintele consiliului judeţean trebuie să fie reprezentanţi ai 
unor organizaţii neguvemamentale care îşi desfăşoară activitatea în raza unităţii 
administrativ-teritoriale de care aparţine Autoritatea Teritorială de Ordine Publică în 
cauză şi au ca obiect de activitate promovarea şi apărarea drepturilor omului. în lipsa 
unor organizaţii neguvemamentale având ca obiect de activitate promovarea şi 
apărarea drepturilor omului pe raza unităţii administrativ-teritoriale, primaral general 
al municipiului Bucureşti, respectiv preşedintele consiliului judeţean, desemnează în 
componenţa Autorităţii Teritoriale de Ordine publică reprezentanţi ai oricăror 
organizaţii neguvemamentale aflate pe raza unităţii administrativ-teritoriale în cauză.

2. Articolul 20 se modifică şi completează cu un nou alineat, alin. (2) după cum 
urmează:

Alt. 20 - (1) Pentm activitatea desfăşurată în plen şi în comisii membrii autorităţii 
teritoriale de ordine publică nu sunt remuneraţi. Cheltuielile necesare pentru 
desfăşurarea activităţii autorităţii teritoriale de ordine publică, altele decât cele privind 
remunerarea membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică, se suportă din bugetul 
municipiului Bucureşti, respectiv din cel al judeţului.

A

(2) In vederea executării atribuţiilor sale cu caracter permanent autoritatea teritorială 
de ordine publică îşi constituie un secretariat executiv format din maximum două 
persoane, încadrate pe funcţii stabilite prin hotărâre a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, respectiv a consiliului judeţean, prin suplimentarea 
corespunzătoare a posturilor Biroului de relaţii cu publicul din organigrama proprie 
acestora.

3. Articolul 21 se modifică după cum urmează:

Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică se 
actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministemlui Afacerilor Interne 
şi a Ministemlui, Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în termen de 60 de 
zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor 
art.65 alin.2 şi ale art.76 alin.l din Constituţia României, republicată.

Preşedintele Camerei Deputaţilor

Ludovic ORBAN

Preşedintele Senatului

Anca Dana DRAGU
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