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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta 

Guvernului nr. 89/2003 pentru modificarea si completarea Legii   
nr. 360/2002 privind Statutul politistului 

 
 În conformitate cu prevederile art.89 si 107 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Comisia 
pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala a fost sesizata spre dezbatere si avizare, în 
procedura de urgenta, cu proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta Guvernului 
nr. 89/2003 pentru modificarea si completarea Legii  nr. 360/2002 privind Statutul politistului, trimis 
cu adresa nr.632 din 20 octombrie 2003 si înregistrat cu nr. 32/678 din 21 octombrie 2003. 
 Potrivit prevederile art.60 din Regulamentul Camerei Deputatilor, membrii comisiei au 
dezbatut proiectul de lege sus-mentionat, în sedinta din 22 octombrie 2003 si au hotarât, cu 
majoritate de voturi pentru, sa avizeze favorabil proiectul de lege, cu urmatoarele 
amendamente: 
 
    I. Amendamente admise: 

 
1. Art. 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 18. Posturile de conducere se ocupa prin examen sau concurs, dupa caz,  în situatiile si în 
conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si  internelor.” 
 eliminare: "de regula" 
  (Autor: Comisia) 
 
2. La art. 21, alin. (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"(5) La expirarea perioadei de stagiu sau de proba, politistul sustine examenul de difinitivare în 
profesie. În caz de nepromovare a examenului, acesta poate fi repetat o singura 
data.Politistul declarat nepromovat este îndepartat din politie." 
  (Autor: dl.dep. Al. Stanescu)  
 
3. La art. 22, alin. (8) se abroga. 
 
4. Art. 26, se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 26.- Concluziile cu privire la activitatea si conduita politistului se consemneaza în evaluarea de 
serviciu anuala, cu acordarea unuia din urmatoarele calificative: „exceptional”, „foarte bun”, „bun”, 
„corespunzator”, „necorespunzator”. 



  (Autor: dl. dep.V. Popescu) 
5. Art. 371 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 371- La decesul unui politist, Ministerul Administratiei si Internelor acorda familiei acestuia sau 
persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dupa caz, un ajutor suplimentar de deces 
egal cu de trei ori salariul de baza avut." 
  (Autor: dl.dep. V. Popescu) 
 
6. La art. 49, alin. (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"(5) Organele de conducere ale Corpului vor fi alese din 4 în 4 ani si vor reprezenta, în mod 
proportional,  toate categoriile de politisti. Pe durata mandatului, politistii alesi în organele de 
conducere vor fi mutati, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.” 
  (Autor: dl.dep. I. Oltei) 
 
7. La art. 69, alin. (1) lit. c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
" c) la împlinirea limitei de vârsta în grad profesional;" 
  (Autor: dl. dep. C. Canacheu) 
 
8. La art. 691, alin. (1) lit. a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"a) pentru agentii si ofiterii de politie, pâna la gradul de comisar-sef, inclusiv  – 55 ani; 
  (Autor: dl. dep. Al. Stanescu)  
 

II. Amendamente respinse: 
 

1. La art. 4, alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"(1) Politistul este obligat sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale omului, Constitutia si 
legile tarii, juramântul de credinta fata de România, prevederile regulamentelor de serviciu si sa 
îndeplineasca dispozitiile legale ale sefilor ierarhici privind activitatea sa profesionala."  
  (Autor: dl. dep. O. Mitu) 
 
2. La art. 9, alin. (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"(3) Pentru unele functii pot fi încadrati specialisti cu studii corespunzatoare cerintelor postului si care 
îndeplinesc conditiile legale." 
  (Autori: d-nii dep. C.Boiangiu, D. Zavoianu) 
 
3. La art. 15, alin. (2) va avea urmatorul cuprins: 
"(2) Acordarea gradelor profesionale se face cu avizul consultativ al Corpului National al Politistilor." 
  (Autor: dl. dep. Ghe. Ana) 
 
4. La art. 19, alin. (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"(3) Politistul care a absolvit cursuri postuniverstare cu durata de cel putin un an în specializarile 
corespunzatoare cerintei postului este exceptat de la conditiile prevazute la art. 16 alin. (2), mai putin 
de la cea referitoare la acordarea gradului profesional de chestor” 
  (Autor: dl. dep. D. Saulea) 
 
5. La art. 21, alin. (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"(5) La expirarea perioadei de stagiu sau de proba politistul sustine examenul de definitivare în 
profesie. În caz de nepromovare a examenului, acesta poate fi repetat o singura data. 
Politistul declarat nepromovat este destituit din politie." 



  (Autor: dl. dep. D. Saulea) 
6. La art. 21, alin. (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"(5) La expirarea perioadei de stagiu sau de proba politistul sustine examenul de difinitivare în 
profesie. În caz de nepromovare a examenului, acesta poate fi repetat o singura data. În 
cadrul acesteia se va prevedera si examinarea cunostintelor de baza din institutul de 
învatamânt de profil absolvit. Politistul declarat nepromovat este îndepartat din politie." 
  (Autor: dl. dep. M. Tudor) 
 
7. La art. 22, alin. (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"(4) Politistii se încadreaza în functii de executie prevazute în statele de organizare cu grade 
profesionale egale sau mai mari cu cel mult doua trepte fata de cele pe care le au, potrivit normelor 
de competenta aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.” 
  (Autor: dl. dep. I. Oltei) 
 
8. La art. 22, alin. (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"(8) În situatii temeinic justificate, altele decât cele prevazute la art. 65, stabilite prin ordin al 
ministrului administratiei si internelor, politistii pot fi pusi la dispozitia unitatii pe o perioada de cel mult 
3 luni, timp în care vor beneficia de drepturile banesti avute, cu exceptia indemnizatie de functie , 
dupa caz. În cazuri exceptionale, cu aprobarea minis trului administratiei si internelor, acest termen 
poate fi prelungit o singura data, cu înca cel mult 3 luni.” 
  (Autor: dl.dep. Al. Stanescu)  
 
9. La art. 22, alin. (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"(8) În situatii temeinic justificate, altele decât cele prevazute la art. 65, stabilite prin ordin al 
ministrului administratiei si internelor, politistii pot fi pusi la dispozitia unitatii pe o perioada de cel mult 
3 luni, timp în care vor beneficia de drepturile banesti avute, cu exceptia indemnizatie de comanda si 
de functie, dupa caz. În cazuri exceptionale, cu aprobarea ministrului administratiei si internelor, 
acest termen poate fi prelungit o singura data, cu înca cel mult 3 luni.” 
  (Autor: dl.dep. D. Saulea) 
 
10. Art. 26, se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 26.- Activitatea si conduita politistului sunt evaluate o data pe an, iar concluziile se 
consemneaza în dosarul personal, cu acordarea unuia din urmatoarele calificative: „exceptional”, 
„foarte bun”, „bun”, „corespunzator”, „necorespunzator”. 
(Autor: dl. dep. D. Saulea) 
 
11. Art. 26, se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 26.- Activitatea si conduita politistului sunt evaluate o data pe an, iar concluziile se 
consemneaza în documentul de serviciu, cu acordarea unuia din urmatoarele calificative: 
„exceptional”, „foarte bun”, „bun”, „corespunzator”, „necorespunzator”. 
  (Autor: dl.dep. Al. Stanescu)  
 
12. La art. 28, alin. (1) lit. j) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"j) decontarea cheltuielelor de transport în cazul deplasarii în interesul serviciului, mutarii în alte 
localitati si o data pe an pentru efectuarea concediului de odihna, precum si în alte situatii,  
specificate prin ordinul ministrului, în conditiile stabilite prin hotarâre a Guvernului;” 
  (Autor: dl.dep. M.Tudor) 
 



13. La art. 28, alin. (1) lit. j) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"j) decontarea cheltuielelor de transport în cazul deplasarii în interesul serviciului, mutarii în alte 
localitati si o data pe an pentru efectuarea concediului de odihna, în conditiile stabilite prin hotarâre a 
Guvernului;” 
 eliminare: "precum si în alte situatii" 
  (Autor: dl.dep. C. Canacheu)  
 
14. Art. 371 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 371- La decesul unui politist, Ministerul Administratiei si Internelor acorda familiei acestuia sau 
persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dupa caz, un ajutor suplimentar de deces 
egal cu de doua ori salariul de baza avut. Daca decesul a survenit în timpul unei misiuni, 
ajutorul suplimentar de deces va fi egal cu de cinci ori salariul de baza avut” 
  (Autor: dl.dep. M.Tudor) 
 
15. La art. 47, alin. (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"(3) La încetarea detasarii, politistul va fi numit într-o functie echivalenta celei din care a fost detasat 
sau în alta functie corespunzatoare gradului profesional detinut, în conditiile prezentei legi. 
eliminat: "daca este vacanta" 
  (Autor: dl.dep. I. Oltei) 
 
16. La art. 691, alin. (1) lit. b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"b) pentru ofiterii de politie cu gradul de chestor de politie ori superioare – 58 ani; 
  (Autor: dl.dep. M.Tudor) 
 
17. La art. 691, alin. (2) se abroga: 
  (Autor: dl.dep. D. Saulea) 
 
18. La art. 691, alin. (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"(2) Chestorii de politie, chestorii principali de politie, chestorii sefi de politie si chestorii generali de 
politie a caror stare de sanatate le permite rezolvarea în foarte bune conditii a atributiilor ce le revin 
pot fi memtinuti în serviciu pâna la vârsta de 62 de ani, în conditiile respectarii art.10 lit. a)" 
  (Autor: dl.dep. V. Popescu) 
 
19. La art. 691, alin. (3) se abroga: 
  (Autor: dl.dep. D. Saulea) 
 
 În raport de obiectul si continutul sau, proiectul face parte din categoria legilor organice. 
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