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AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.360/2002
privind Statutul polițistului
(PLx. 287/2020)

În baza prevederilor art. 94 și 115 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților,
republicat, cu adresa nr. PLx. 287 din 20 mai 2020, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret
şi sport a primit, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru completarea
Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului.
Proiectul de lege a fost dezbătut în Comisie în ședințele din 02 și 09 iunie 2020.
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil
asupra proiectului de lege menționat cu amendamentele admise din Anexa.
În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor
organice.
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Anexa
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.
1.

Text
adoptat de Senat
Articol unic. - Legea nr. 360/2002
privind Statutul polițistului, publică în
Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu
modificările și completările ulterioare,
se completează după cum urmează:

2.

1. La articolul 21, după alineatul (1)
se introduce un nou alineat,
alin.(11), cu următorul cuprins:
„(11) Prin excepție de la prevederile
alin.(1), studenții Academiei de Poliție
«Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului
Afacerilor Interne, care sunt declarați
inapți pentru continuarea studiilor
prin decizie medicală definitivă
dispusă
de
către
autoritățile
competente,
pot
opta
pentru
continuarea studiilor în aceeași
instituție în programul de studii de
licență de drept, organizat la forma de
învățământ cu frecvență, fără ca, la
absolvire, să li se acorde gradul
profesional și fără obligația de a fi
încadrați în Ministerul Afacerilor
Interne.”

3.

2. După articolul 70, se introduce un
nou articol, art. 701, cu următorul
cuprins:

Text propus de Comisie
(autor amendamente)
Art. I - Legea nr. 360/2002 privind
Statutul polițistului, publică în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002,
cu modificările și completările
ulterioare, se completează după cum
urmează:
1. După alineatul (1) al articolului
21 se introduc două alineate noi,
alin.(11) și (12), cu următorul
cuprins:
„(11) Prin excepție de la prevederile
alin.(1), studenții Academiei de
Poliție «Alexandru Ioan Cuza» a
Ministerului Afacerilor Interne, care
din motive medicale neimputabile
lor, dovedite prin decizie medicală
definitivă a autorităților competente,
sunt
declarați
inapți
pentru
susținerea probelor fizice, pot opta
pentru continuarea studiilor în
aceeași instituție de învățământ
superior, în cadrul programului de
studii universitare de licență
”Drept”, organizat la forma de
învățământ cu frecvență, fără ca la
absolvire să li se acorde gradul
profesional și fără obligația de a fi
încadrați în Ministerul Afacerilor
Interne.
(12) În situația în care dreptul de
opțiune prevăzut la alin. (11) este
exercitat de către un student
înmatriculat la programul de
studii ”Ordine și siguranță
publică”, continuarea studiilor la
programul de studii ”Drept” se
realizează prin
mobilitate
academică,
cu
aplicarea
reglementărilor privind sistemul
european
de
credite
transferabile.”
Autor: Comisia
2. După articolul 70, se introduce
un nou articol, art. 701, cu
următorul cuprins:

Motivare
Respectarea
normelor
de
tehnică legislativă.

Pentru claritatea și
corectitudinea
textului

„Art. 701. – Studenții Academiei de
poliție «Alexandru Ioan Cuza» a
Ministerului Afacerilor Interne, aflați
în situația prevăzută la art. 21 alin. (11),
sunt: exonerați de obligația restituirii
cheltuielilor efectuate pe timpul
desfășurării programelor de studii,
asumată prin angajamente încheiate
în condițiile art. 70 alin. (1).”

„Art. 701. – Studenții Academiei de
poliție «Alexandru Ioan Cuza» a
Ministerului Afacerilor Interne aflați
în situația prevăzută la art. 21 alin. Pentru
rigoare
(11), sunt exonerați de obligația normativă.
restituirii cheltuielilor efectuate pe
timpul desfășurării programelor de
studii, asumată prin angajamentul
încheiat în condițiile art. 70 alin.
(1).”
Autor: Comisia

