TABEL COMPARATIV
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art. 36 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
Text în vigoare
Text propus
Amendament
1.

Art. 36 din Legea 218/2002 privind organizarea
și funcționarea Poliției Române

Articol unic – Art. 36 din Legea 218/2002 privind
organizarea și funcționarea Poliției Române se
modifică și se completează după cum urmează:

Pe viitor atât Ministerul
Afacerilor Interne, cât și
decidenții din instituțiile cu
rol
legislativ,
să
se
informeze în prealabil din
legislația
și
practica
europeană, pentru că nu în
puține domenii și linii de
activitate, suntem cazuri
unicat. Cu atât mai mult cu
cât există destule state cu
exemple foarte bune de
urmat, multe dintre acestea
fiind
aplicabile
și
specificului nostru național.
Pe scurt, cu referire la
prezentul proiect, dorim să
subliniem faptul că actuala
procedură de conducere la
sediul
poliției
care
presupune
luarea
unor
măsuri de îndată, pune atât
sistemul polițienesc cât și
polițistul în situații de
impas. Cum ar putea niște
măsuri destinate a înlătura
pericolul la adresa unor
persoane sau a ordinii
publice a fi luate de îndată,
ca mai apoi aceeași
persoană condusă să fie
eliberată și să își continue
activitatea pentru care deja
fusese condus? Datorită
unei
legislații
penale
sărăcăcioase și neadaptate
la realitate, unele fapte deși
care creează un pericol
social, sunt definite ca fiind
simple contravenții, motiv
pentru care nu se poate
dispune
reținerea
persoanelor în cauză, deși
starea
lor(intoxicație,
agresivitate sporită etc)
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2.
Art. 36 – (4) Verificarea situației de fapt și, după
caz, luarea măsurilor legale față de persoana
condusă la sediul poliției se realizează de îndată.
(5) Polițistul are obligația de a permite persoanei să
părăsească, de îndată, sediul poliției după
finalizarea activităților conform alin. (4) sau a
măsurilor legale care se impun.

1. La articolul 36 alineatele (4) și (5) se modifică și
vor avea următorul cuprins:
Art. 36 – (4) Verificarea situației de fapt și, după caz,
luarea măsurilor legale față de persoana condusă la
sediul poliției se realizează de îndată, fără a depăși un
termen de 8 ore de la momentul inițierii deplasării.
(5) Polițistul are obligația de a permite persoanei să
părăsească, de îndată, sediul poliției:
a) după finalizarea activităților, chiar dacă
termenele prevăzute la alin. (4) și alin. (41) nu au
expirat;
b) după expirarea termenului prevăzut la alin. (4),
dacă identitatea persoanei a fost stabilită.
c) după expirarea termenului prevăzut la alin. (41),
chiar dacă identitatea persoanei nu a putut fi
stabilită.”

1. La articolul 36 alineatele (4) și (5) se modifică
și vor avea următorul cuprins:
Art. 36 – (4) Verificarea situației de fapt,
menținerea în custodie și, după caz, luarea
măsurilor legale față de persoana condusă la sediul
poliției se realizează fără a depăși un termen de 12
ore de la momentul inițierii deplasării.
(5) Polițistul are obligația de a permite persoanei
să părăsească, de îndată, sediul poliției:
a) după finalizarea activităților, ori dacă persoana
aflată în custodie nu mai prezintă niciun pericol,
chiar dacă termenele prevăzute la alin. (4) și alin.
(41) nu au expirat;
b) după expirarea termenului prevăzut la alin. (4),
dacă identitatea persoanei a fost stabilită, ori prin
măsura custodiei s-a înlăturat starea de pericol
existentă anterior conducerii la sediu.
c) după expirarea termenului prevăzut la alin. (41),
chiar dacă identitatea persoanei nu a putut fi
stabilită.”

generează o stare de pericol
iminent. O astfel de situație
și stare de pericol putând fi
înlăturată doar menținând
persoana într-o formă de
custodie care să îi ofere
posibilitatea renunțării la
comportamentul
său,
ferindu-l totodată atât pe el
cât și alte persoane de
eventuale
acțiuni
periculoase sau ilegale,
Pentru corelarea scopului
conducerii la sediul poliției
cu motivele specificate la
lit. b), c) și d) este necesar a
fi introdusă noțiunea de
custodie(reținere
administrativă). Altfel cum
s-ar putea lua de îndată
unele măsuri de prevenire în
cazul în care persoana
condusă este sub influența
alcoolului sau a unor
substanțe, ori este agresivă
aceasta periclitând viața,
sănătatea sau integritatea
corporală, a sa ori a altei
persoane,
sau
ordinea
publică.
Luarea unor măsuri legale
cum ar fi sancționarea
contravențională în cazul
tulburării ordinii publice ori
a unor amenințări cu acte de
violență ori manifestarea
unui comportament agresiv,
aspecte care nu fac obiectul
legii penale în vigoare,
presupun
ulterior
ca
persoanei să îi fie permisă
de îndată părăsirea sediului
de poliție. În acest caz
simpla sancțiune sau simpla
întocmire a unui act
procedural fără urmări
imediate, nu vor înlătura
starea de pericol existentă,
iar din practică cunoaștem
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că, nu de puține ori, unor
persoane agresive care au
fost conduse la sediu fiind
identificate și sancționate, li
s-a permis să părăsească
sediul datorită rigorilor
legislative. Aceste persoane
nu au fost convinse nici de
cuantumul unor sancțiuni și
nici de timpul scurt petrecut
la sediul poliției în vederea
identificării și sancționării
lor(maxim 2 ore), acestea
săvârșind alte fapte, uneori
chiar
penale,
nefiind
înlăturată deloc starea de
pericol. Această stare de
pericol s-ar înlătura prin
menținerea în custodie a
persoanei pe o perioadă de
cel puțin 12, cu un maxim
de prelungire la 24 în cazul
în care persoana vizată este
intoxicată, ori continuă să
se manifeste agresiv, creând
o reală stare de pericol
pentru alte persoane sau
chiar pentru sine, ori pentru
ordinea publică.

3.

2. La articolul 36 după alineatul (4) se introduce un
nou alineat, alin. (41), cu următorul cuprins:
Art. 36 – (41) În situația în care identitatea
persoanei nu a putut fi stabilită în termenul
prevăzut la alin. (4), acest termen se prelungește cu
perioada necesară stabilirii identității, verificării
situației de fapt și, după caz, luării măsurilor legale,
fără a depăși un termen de 12 ore de la momentul
inițierii deplasării.”

. La articolul 36 după alineatul (4) se introduce
un nou alineat, alin. (41), cu următorul cuprins:
Art. 36 – (41) În situația în care identitatea
persoanei nu a putut fi stabilită sau starea de
pericol existentă nu a fost înlăturată în termenul
prevăzut la alin. (4), acest termen se prelungește cu
perioada necesară stabilirii identității, verificării
situației de fapt, menținerii în custodie și, după
caz, luării măsurilor legale, fără a depăși un termen
de 24 ore de la momentul inițierii deplasării.”

4. 2

5.
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