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 Către:     

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, transmisă 

Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională,                                                                   

pentru dezbatere pe fond, în procedură  de urgență, cu adresa Plx. 474/2020  din 17 

august 2020 și înregistrată la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională cu nr. 4c-15/ 259 din 18.08.2020. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice.  

 

PREŞEDINTE, 

 

Ion MOCIOALCĂ 

SECRETAR,  

 

Dumitru LUPESCU 
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RAPORT  

 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 

privind Statutul poliţistului 

  

  În temeiul dispoziţiilor art. 94 și 115 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a 

fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu  propunerea legislativă 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, 

trimisă cu adresa Plx. 474/2020  din  din 17 august 2020 și înregistrată la Comisia pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională cu nr. 4c-15/ 259 din 18.08.2020. 

  Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă conform avizului 

nr.614 din 26.06.2020. 

  Consiliul Economic şi Social avizează favorabil propunerea legislativă, conform 

avizului nr. 5003 din 19.06.2020. 

  Comisia pentru muncă şi protecţie socială avizează negativ propunerea 

legislativă, conform avizului nr. 4c-9/661 din 27 august 2020. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor organice. 

  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare preluarea şi 

operaţionalizarea unei serii de principii şi exigenţe consacrate la nivel constituţional şi 

convenţional în materia drepturilor omului (CEDO). Prima măsură iterează principiul 

prezumţiei de legalitate asupra faptelor şi actelor prin care poliţiştii îşi îndeplinesc 

atribuţiile şi activităţile cu care sunt însărcinaţi de lege. O altă măsură priveşte 

necesitatea întăririi drepturilor şi facilităţilor de care se bucură poliţiştii atunci când sunt 

însărcinaţi cu atribuţii/misiuni care implică dificultăţi pentru aceştia, aşa cum ar fi 

mutarea şi delegarea. Se înlesneşte şi procesul de apărare a probităţii profesionale, cât şi 

consolidarea dreptului de promovare profesională. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, 

în ședința din data de 11august 2020. 



Camera Deputaților este Cameră decizională, în conformitate cu dispozițiile 

art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 alin. (9) pct. 2  din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 

propunerea legislativă în şedinţa on line din data de 2 septembrie 2020. La lucrările 

Comisiei, deputații au fost prezenţi conform listei de prezență. 

 În urma dezbaterilor, în şedinţa din 2 septembrie  2020, cu unanimitate de 

voturi, membrii Comisiei  au hotărât respingerea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului - Plx. 

474/2020, din următoarele considerente:  

- Prezumţia de legalitate a activităţilor exercitate de poliţist în legătură cu îndeplinirea 

atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu, reprezintă un aspect specific al activităţii 

poliţiştilor și care nu poate face obiectul unei noi reglementări, mai ales în contextul 

Deciziei CCR nr.450/2013 care, referitor la lucrătorii operativi din cadrul poliţiei 

judiciare, precizează că „există prezumţia de legalitate şi de bună-credinţă în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu”. 

- Folosirea expresiei „presupune fermitate”, fără ca această , fermitate” să aibă stabilită 

o accepţiune legală, conferă normei un caracter evaziv, fără nicio garanţie împotriva 

abuzurilor în exercitarea funcţiei. 

- Consacrarea la nivel de lege a prezumţiei de legalitate a actelor încheiate de 

poliţist în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu este 

superfluă, legalitatea fiind de esenţa actelor administrative. Acest fapt este precizat 

și în  Decizia Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie nr.2970/2007. 

- Prin introducerea art.71
1
 în actul de bază, se va institui un paralelism legislativ, 

interzis de art.16 din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

- Soluţia legislativă propusă la art. 27
45

 , poate crea discriminări între candidaţii la 

posturile de conducere şi de execuţie. 

- Textele propuse au caracter imprecis si sunt de natură a crea disfuncţionalităţi în 

aplicarea legii de bază. 
 

 

PREŞEDINTE, 

 

Ion MOCIOALCĂ 

SECRETAR, 

 

Dumitru LUPESCU 

 

 


