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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

SECȚIUNEA 1 

Titlul proiectului 

de act normativ 

 

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

privind organizarea și funcționarea Poliției Române 

 

SECȚIUNEA A 2-A 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situației 

actuale 

 

Legea nr. 218/2002 a suferit modificări și completări majore odată cu 

intrarea în vigoare a Legii nr. 192/2019 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței 

publice, intervenții legislative care au fost operate și în ceea ce privește 

măsura conducerii la sediul poliției. 

 

Potrivit noilor reglementări, polițistul este îndreptățit să conducă o 

persoană la sediul poliției, atunci când: 

    a) nu s-a putut stabili identitatea acesteia ori există motive verosimile 

pentru a bănui că identitatea declarată nu este reală sau documentele 

prezentate nu sunt veridice; 

    b) din cauza comportamentului, locului, momentului, circumstanțelor 

ori a bunurilor aflate asupra sa, creează motive verosimile pentru a 

bănui că pregătește sau a comis o faptă ilegală; 

    c) prin acțiunile sale periclitează viața, sănătatea sau integritatea 

corporală, a sa ori a altei persoane, sau ordinea publică; 

    d) luarea unor măsuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru 

aceasta sau pentru ordinea publică. 

 

Persoana este condusă la cea mai apropiată unitate de poliție la care se 

poate realiza identificarea sa, verificarea situației de fapt și, după caz, 

luarea măsurilor legale, iar verificarea situației de fapt și, după caz, 

luarea măsurilor legale față de persoana condusă la sediul poliției se 

realizează de îndată. 

 

Polițistul este obligat să-i permită persoanei să părăsească, de îndată, 

sediul poliției după stabilirea identității, verificarea situației de fapt sau 

după finalizarea măsurilor legale care se impun. 

 

Înainte de intrarea în vigoare a acestor noi reglementări, Legea nr. 

218/2002 stabilea că verificarea situației persoanelor conduse la sediul 

poliției și luarea măsurilor legale trebuie realizate în termen de 24 de ore. 

 

Se poate observa, așadar, că potrivit noilor prevederi aduse prin Legea nr. 

192/2019, art. 36 nu mai prevede o durată determinată a măsurii de 

conducere a persoanei la sediul poliției, astfel ,,luarea măsurilor legale 

față de persoana condusă la sediul poliției se realizează de îndată”, iar 

,,polițistul este obligat să-i permită persoanei să părăsească, de îndată, 

sediul poliției după stabilirea identității, verificarea situației de fapt sau 

după finalizarea măsurilor legale care se impun”. 

 

De altfel, principala atribuție instituită în sarcina Poliției Române este 

asigurarea protecției și respectării drepturilor și libertăților fundamentale 
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ale omului, iar în aplicarea tuturor măsurilor specifice activității, organele 

polițienești acționează cu respectarea principiilor și convingerilor 

generale prevăzute de Constituția României, republicată, convenții ale 

drepturilor omului și tratate la care statul este parte. 

 

Ținând cont de interesul permanent al Poliției Române în vederea 

asigurării protecției și respectării drepturilor și libertăților fundamentale 

ale omului, precum și faptul că organele de poliție urmăresc să își 

desfășoare activitatea fără a contraveni întregului ansamblu de convingeri 

comunitare, se propune a fi operate intervenții legislative pe marginea 

prevederilor privind conducerea administrativă la sediul poliției, astfel 

încât acestea să prevină și să elimine apariția oricăror moduri neunitare 

de acțiune în rândul polițiștilor. În acest sens, se impune stabilirea unei 

durate determinate pentru aplicarea măsurii de conducere a unei persoane 

la sediul poliției și pentru desfășurarea activităților polițienești conexe 

acestei măsuri. 

 

2. Schimbări 

preconizate 

Acest demers legislativ are ca obiect modificarea și completarea art. 36 

din Legea nr. 218/2002 privind măsura conducerii administrative la 

sediul poliției, în sensul ca verificarea situației de fapt și, după caz, luarea 

măsurilor legale față de persoana condusă la sediul poliției să se realizeze 

de îndată, dar fără să depășească 8 ore de la momentul inițierii deplasării. 

 

Tot astfel, întrucât în practică se pot ivi situații în care identitatea 

persoanei să nu poată fi stabilită în termenul de 8 ore, se propune ca acest 

termen să se prelungească cu perioada necesară stabilirii identității, 

verificării situației de fapt și luării măsurilor legale, fără a se depăși 12 

ore de la momentul inițierii deplasării. 

 

Totodată, în corelare cu modificările aduse, se instituie în sarcina 

organelor de poliție obligația de a permite persoanei să părăsească sediul 

după finalizarea activităților anterior menționate, sau/și după expirarea 

celor 12 ore, chiar în lipsa stabilirii identității. 

3. Alte informații  

 

SECȚIUNEA A 3-A 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul 

macroeconomic 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

1
1 

Impactul asupra 

mediului 

concurențial și 

domeniului 

ajutoarelor de stat 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

2
1
 Impactul asupra 

sarcinilor 

administrative 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

2
2
 Impactul asupra 

întreprinderilor mici 

și mijlocii 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 
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3. Impactul social Măsurile propuse prin proiect au un impact social pozitiv prin asigurarea 

unor garanții sporite asigurării drepturilor și libertăților fundamentale în 

situația în care polițistul aplică măsura conducerii unei persoane la sediul 

poliției. 

4. Impactul asupra 

mediului 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

5.  Alte informații  

SECȚIUNEA A 4-A 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 

cât și pe termen lung (pe 5 ani) 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani 
Media pe 

5 ani 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus din 

care: 

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) impozit pe profit 

  (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

   (i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 

   (i) contribuții de asigurări 

- - - - - - 

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus din 

care: 

a) buget de stat, din acesta: 

    (i) cheltuieli de personal 

    (ii) bunuri și servicii 

b) bugete locale: 

    (i) cheltuieli de personal 

    (ii) bunuri și servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat : 

    (i) cheltuieli de personal 

    (ii) bunuri și servicii 

-   -  -  -  -  -  

3. Impact financiar, plus/minus 

din care: 

buget de stat 

bugete locale  

-  -  -  -  -  -  

4. Propuneri pentru acoperirea 

creșterii cheltuielilor bugetare  

-  -  -  -  -  -  

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor 

bugetare  

-  -  -  -  -  -  

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor și/sau cheltuielilor 

bugetare 

-  -  -  -  -  -  

7.  Alte informații Proiectul nu are impact asupra bugetului general consolidat. 
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SECȚIUNEA A 5-A 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

 

1. 

Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare 

ce vor fi modificate sau 

abrogate, ca urmare a intrării 

în vigoare a proiectului de act 

normativ 

 

b) acte normative ce urmează 

a fi elaborate în vederea 

implementării noilor dispoziții 

 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

1
1
 Compatibilitatea proiectului 

de act normativ cu legislația 

în domeniul achizițiilor 

publice 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

 

2. 

Conformitatea proiectului de 

act normativ cu legislația 

europeană în cazul proiectelor 

ce transpun prevederi 

europene  

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor 

normative europene 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curții de Justiție 

a Uniunii Europene  

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

5.  Alte acte normative și/sau 

documente internaționale din 

care decurg angajamente 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

6.  Alte informații  

SECȚIUNEA A 6-A 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informații privind procesul de 

consultare cu organizații 

neguvernamentale, institute de 

cercetare și alte organisme 

implicate 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii 

organizațiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum și a 

modului în care activitatea 

acestor organizații este legată 

de obiectul proiectului de act 

normativ 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu 

autoritățile administrației 

publice locale, în situația în care 

proiectul de act normativ are ca 

obiect activități ale acestor 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 
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autorități, în condițiile 

Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor 

asociative ale autorităților 

administrației publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte 

normative 

4. Consultările desfășurate în 

cadrul consiliilor 

interministeriale, în 

conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 

750/2005 privind constituirea 

consiliilor interministeriale 

permanente. 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

5.  Informații privind avizarea de 

către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare 

a Țării 

c) Consiliul Economic și Social 

d) Consiliul Concurenței 

e) Curtea de Conturi 

Proiectul a fost avizat de Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 

________/__.__.____. 

6.  Alte informații  

SECȚIUNEA A 7-A 

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societății civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ  

Proiectul de act normativ prezentat a fost elaborat cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare, fiind afișat pe pagina 

de internet a MAI la data de __.__.____. 

2. Informarea societății civile cu 

privire la eventualul impact 

asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act 

normativ, precum și efectele 

asupra sănătății și securității 

cetățenilor sau diversității 

biologice 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

3.  Alte informații  

 

SECȚIUNEA A 8-A 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare 

a proiectului de act normativ de 

către autoritățile administrației 

publice centrale și/sau locale – 

înființarea unor noi organisme 

sau extinderea competențelor 

instituțiilor existente  

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

3.  Alte informații  
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Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul Legii pentru modificarea și completarea 

articolului 36 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, pe care îl 

supunem Guvernului, spre aprobare. 
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MARIAN CĂTĂLIN PREDOIU 

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele Data Semnătura 
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(î)Direcţia Generală Juridică 

Director general 

Comisar-şef de poliţie Gabriel Crăciun 

  

AVIZAT 

(î)Direcţia Generală Juridică 

Director general adjunct 

Comisar-şef de poliţie Călin Mihaela  

  

VERIFICAT 

Direcția Generală Juridică 

(Î) Șeful Serviciului 1 

Comisar-şef de poliţie Nedelcu Constantin 

  

ÎNTOCMIT 

Direcţia Generală Juridică 

Consilier juridic - Serviciul 1 

Comisar-șef de poliție Secară Sorin 

 

  

 


