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Domnului deputat Adrian SOLOMON 

Președinte, Comisia pentru muncă și protecție socială 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea art. 31, alin.(1) din Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, 

transmis pentru dezbatere în fond Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională și Comisiei pentru muncă și protecție socială cu adresa PL-x nr. 542 din 26 

septembrie 2022. 

Prin conținutul si obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Laurențiu-Dan LEOREANU 

 

 



 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR      

 

Comisia pentru apărare,  

ordine publică şi siguranţă naţională 

Nr. 4c-15/332 

                       Bucureşti, 26.10.2022  

                                 PLx. 542/2022 

Bucureşti, 19.09.2022  

PLx. 451/2022 

 
RAPORT PRELIMINAR 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art. 31, alin.(1) din Legea 

nr.360/2002 privind Statutul poliţistului 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

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

pentru muncă și protecție socială au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul 

de Lege pentru modificarea art. 31, alin.(1) din Legea nr.360/2002 privind Statutul 

poliţistului, transmis cu adresa PLx nr. 542 din 26 septembrie 2022 și înregistrat la 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională cu nr.4c-15/332 din 26 

septembrie 2022. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea art.31 alin.(1) din 

Legea nr.360/2002, în sensul că poliţistul poate beneficia de compensaţie pentru 

chirie, atunci când locuinţa închiriată se află în localitatea unde îşi desfasoară 

activitatea sau pe o rază de până la 70 km în jurul acesteia.  

Conform dispozițiilor art. 75 alin.(1) din Constituția României, republicată, şi 

ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, conform adresei nr. 850 din 19 iulie 2022. 

Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil proiectul de act normativ, 

potrivit avizului cu nr.4150 din 5 iulie 2022. 

Guvernul susține adoptarea inițiativei legislative potrivit punctului de vedere 

transmis cu nr.10449 din 23 septembrie 2022. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 

proiectul de Lege în ședința desfășurată în data de 26 octombrie 2022. La lucrările 

Comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, la 

dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul secretar de stat Adrian Voican din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 



 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea art. 31, alin.(1) din Legea 

nr.360/2002 privind Statutul poliţistului - PLx 542/2022, cu amendamentele admise 

din anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice. 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR, 

Viorel SALAN 

PREŞEDINTE, 

Laurențiu-Dan LEOREANU 



 

 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr.crt. Text în vigoare Text adoptat de Senat 

 

Amendamente 

 

Motivare 

1.    

LEGE 

pentru modificarea art.31 alin.(1) din 

Legea nr.360/2002 privind Statutul 

polițistului 

 

LEGE 

pentru modificarea și completarea 

art.31 din Legea nr.360/2002 

privind Statutul polițistului 

 

 

2.   Articol unic.-La articolul 31 din 

Legea nr.360/2002 privind Statutul 

polițistului, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.440 

din 24 iunie 2002, cu modificările și 

completările ulterioare, alineatul (1) 

se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

Articol unic.- Articolul 31 din Legea 

nr.360/2002 privind Statutul 

polițistului, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.440 

din 24 iunie 2002, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și 

se completează după cum urmează: 

 

Autor: Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională 

 

 

3.  Art. 31 

 

 

(1) Poliţistul numit în prima 

funcţie sau mutat în interesul 

serviciului într-o altă localitate 

decât cea în care îşi are domiciliul 

şi care nu deţine locuinţă 

proprietate personală în acea 

localitate, nici el şi nici soţia/soţul 

acestuia, în situaţia în care nu i se 

poate asigura spaţiu de locuit 

corespunzător, are dreptul la o 

compensaţie pentru chirie de până 

la 50 % din salariul de bază. 

 

 

 

”(1) Poliţistul numit în prima funcţie 

sau mutat în interesul serviciului într-

o altă localitate decât cea în care îşi 

are domiciliul şi care nu deţine 

locuinţă proprietate personală în acea 

localitate, nici el şi nici soţia/soţul 

acestuia, în situaţia în care nu i se 

poate asigura spaţiu de locuit 

corespunzător, are dreptul la o 

compensaţie pentru chirie de până la 

50% din salariul de bază, atunci 

când locuința închiriată se află în 

1. Alineatul (1) se modifică și va 

avea următorul cuprins:  

 

"(1) Poliţistul numit în prima funcţie 

sau mutat în interesul serviciului într-

o altă localitate decât cea în care îşi 

are domiciliul şi care nu deţine 

locuinţă proprietate personală în acea 

localitate, nici el şi nici soţia/soţul 

acestuia, în situaţia în care nu i se 

poate asigura spaţiu de locuit 

corespunzător, are dreptul la o 

compensaţie lunară pentru chirie de 

până la 50% din salariul lunar, dar 

nu mai mult decât chiria prevăzută 

Uniformizarea legislației incidente 

personalului din sistemul de 

apărare, ordine publică și 

securitate națională, prin utilizarea 

terminologiei actuale prevăzută de 

legislația de salarizare (conform 

Legii-cadru nr. 153/2017, salariul 

lunar al polițiștilor este 

corespondentul soldei lunare a 

cadrelor militare). Această 

uniformizare nu generează impact 

financiar, ținând cont de faptul că 

măsurile fiscal-bugetare anuale 

adoptate până în prezent limitează 

compensația lunară pentru chirie 

la nivelul acordat în luna 

decembrie 2009. 



 

 

 

 

 

localitatea în care își desfășoară 

activitatea profesională sau pe o 

rază de până la 70 de km în jurul 

acesteia. 

în contractul de închiriere încheiat 

în condiţiile legii."  

 

Autor: Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională 

 

 

4.    2. După alineatul (14) se introduce 

un nou alineat, alineatul (15), cu 

următorul cuprins: 

 

"(15) Contractul de închiriere pe 

baza căruia se acordă compensația 

lunară pentru chirie, în condițiile 

alin. (1) și alin.(11), ori documentele 

în baza cărora se acordă dreptul 

prevăzut la alin. (12) pot avea ca 

obiect o locuință din localitatea 

unde polițistul a fost numit în 

prima funcție sau mutat în 

interesul serviciului ori o locuință 

situată într-o localitate aflată la o 

distanţă de maximum 70 km, în 

cazul în care nici poliţistul şi nici 

soţul/soţia nu au în proprietate 

personală o locuinţă în localitatea 

unde se află locuința ce face 

obiectul contractului de închiriere 

ori al documentelor în baza cărora 

se acordă dreptul prevăzut la alin. 

(12) sau în altă localitate situată 

mai aproape de locul de muncă." 

 

Autor: Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională 

Reglementarea situației în care se 

poate închiria o locuință în noile 

condiții propuse, pentru 

eliminarea interpretărilor eronate 

și pentru stabilirea unor condiții 

judicioase. 

 

 


