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Articol unic. 
Articolul 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 25 aprilie 2014, cu 
modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

" 
(2) Autoritatea teritorială de ordine publică este constituită din şeful Direcţiei generale de 
poliţie a municipiului Bucureşti sau al inspectoratului de poliţie judeţean, un reprezentant al 
Corpului Naţional al Poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri desemnaţi de Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, respectiv de consiliul judeţean, 3 reprezentanţi ai comunităţii 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 şi, după caz, şeful poliţiei locale din 
municipiul reşedinţă de judeţ." 

2. După alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins: 

" 
(21) Participarea şefului Direcţiei generale de jandarmi a municipiului Bucureşti sau al 
inspectoratului de jandarmi judeţean şi a şefului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al 
Municipiului Bucureşti sau a şefului inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean în 
autoritatea teritorială de ordine publică se realizează în legătură cu activităţile desfăşurate de 
aceste instituţii în calitate de forţe de sprijin care participă la planificarea şi executarea 
activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice sub conducerea Poliţiei Române. 

(22) Aspectele referitoare la activităţile desfăşurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne 
şi cele ale poliţiei locale în planul menţinerii ordinii şi siguranţei publice se prezintă integrat 
prin intermediul Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti sau inspectoratului de 
poliţie judeţean." 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale 
art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

   

 


