
    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                        

   

        

INFORMARE 

18.09.2019 

 
Organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor vă informează că, în ziua de 18 

septembrie 2019, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.a) teza întâi din 
Constituție și al art.11 alin.(1) lit.A.a) și art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și 

funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere, în cadrul controlului anterior 
promulgării, următoarele obiecții de neconstituționalitate: 

 Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor 
acte normative în domeniul ordinii și siguranței publice, obiecție formulată de 94 
de deputați aparținând Grupurilor parlamentare ale Uniunii Salvați România și 

Partidului Național Liberal; În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu 
unanimitate de voturi în ceea ce privește dispozițiile art.II pct.8 [cu referire la 

art.321 alin.(5), art.322 alin.(1) lit.a) și b), art.323 alin.(1) lit.a) și alin.(2), art.324 
alin.(1) lit.a) și b), art.329 alin.(2) și (4) și art.3212 din Legea nr.218/2002 privind 
organizarea și funcționarea Poliției Române], art.II pct.16 [cu referire la art.392 

alin.(1) lit.b) și alin.(2) lit.a) din Legea nr.218/2002], și art.III pct. 4 [cu referire 
la art.271 alin.(5), art.272 alin.(1) lit.a) și b), art.273 alin.(1) lit.a) și alin.(2) și 

art.274 alin.(1) lit.a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.104/2001 
privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române] și cu majoritate 
de voturi în ceea ce privește art.II pct.12 (cu referire la art.351 din Legea 

nr.218/2002) din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative 
din domeniul ordinii și siguranței publice: a respins obiecţia de 

neconstituţionalitate și a constatat că dispozițiile art.II pct.8 [cu referire la art.321 
alin.(5), art.322 alin.(1) lit.a) și b), art. 323 alin.(1) lit.a) și alin.(2), art.324 alin.(1) 
lit.a) și b), art.329 alin.(2) și (4) și art.3212 din Legea nr.218/2002 privind 

organizarea și funcționarea Poliției Române], art.II pct.12 (cu referire la art.351 
din Legea nr.218/2002), art.II pct.16 [cu referire la art.392 alin.(1) lit.b) și alin.(2) 

lit.a) din Legea nr.218/2002], și art.III pct. 4 [cu referire la art.271 alin.(5), art.272 
alin.(1) lit.a) și b), art.273 alin.(1) lit.a) și alin.(2) și art.274 alin.(1) lit.a) și b) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și 
funcționarea Poliției de Frontieră Române] din Legea pentru modificarea și 
completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței 

publice sunt constituționale în raport cu criticile formulate.   
 Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii 

nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, obiecție formulată de 
Președintele României; În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate 
de voturi, a respins obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că Legea 

pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul 
armelor și al munițiilor este constituţională în raport cu criticile formulate.  

 
Precizăm că decizile sunt definitive și general obligatorii și se comunică Președintelui 

României. Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Plenul Curții 

Constituționale vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial 
al României, Partea I. 
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