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Către, 
 
Comisia pentru muncă și protecție socială 
Domnului Președinte, Adrian SOLOMN 
 
Comisia pentru învățământ 
Doamnei Președinte, Natalia-Elena INTOTERO 

   
 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra Proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului , trimis, spre dezbatere 

şi examinare în fond, Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională, Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și Comisiei pentru 

învățământcu adresa nr. PL-x 616/2022 din 19 octombrie 2022. 

În raport cu obiectul şi conţinutul acestuia, Proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor organice. 
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asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind 
Statutul polițistului 

RAPORT PRELIMINAR 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională, Comisia pentru muncă şi protecţie socială și Comisia pentru învățământ 
au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de lege pentru modificarea 
Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, trimis cu adresa nr. PL-x 616 din 
17.10.2022 şi înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională sub nr. 4c-15/365/17.10.2022. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea 
Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările 
ulterioare, în sensul stabilirii condițiilor privind recrutarea, selecționarea și 
repartizarea pe posturi și pe unități a candidaților la concursurile de admitere în 
instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, stabilirea unor criterii 
clare și unitare potrivit cărora un agent sau un ofițer de poliție poate ocupa funcții 
de conducere sau comandă, precum și adoptarea unor soluții tehnico-organizatorice 
cu privire la activitatea de mutare la cerere, prin realizarea unei aplicații 
informatice care să asigure transparență și corectitudine. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Proiectul de lege 
în şedinţa din data de 10.10.2022. 

La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională a avut în vedere: 

− avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ (nr. 
656 din 09.06.2022); 

− avizul favorabil al Consiliul Economic şi Social (nr. 3122 din 24.05.2022); 



− Punctul de vedere negativ al Guvernului (nr. 12553/17.11.2022); 
− avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi(06.12.2022); 
− avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale (nr. 4c-6/487/26.10.2022); 
− avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și 

bărbați (4c-20/553/26.10.2022); 
− Raportul preliminar de respingere al Comisiei pentru învățământ  (4c-

11/368/08.12.2022); 
Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 

92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 
deputaţii şi-au înregistrat prezenţa conform listei de prezenţă. 

În conformitate cu prevederile art. 56 şi 57 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbateri a 
participat domnul Adrian Petcu, Subsecretar de Stat în cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne. 

Conform dispoziţiilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au examinat, în şedinţa din 
28.02.2023, şi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună Comisiei pentru 
muncă și protecție socială și Comisiei pentru învățământ un raport preliminar de 
respingere a Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind 
statutul polițistului din următoarele considerente: 

− este în vigoare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2022 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 360/2022 privind Statutul polițistului ce 
are un obiect de reglementare similar celui al prezentei ini țiative legislative;  

− raportat la pct. 2 din forma adoptată de Senat a inițiativei legislative 
polițistul este funcționar public civil, cu statut special, potrivit art. 1 alin. (1) 
din Legea nr. 360/2002, iar în conformitate cu art. 2 alin. (1) din actul 
normativ menționat, acesta este învestit cu exercițiul autorității publice. În 
considerarea acestor prevederi legale, statutul său juridic cunoaște elemente 
derogatorii de la dispozițiile generale care reglementea ză raporturile de 
muncă, respectiv Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Astfel, polițistul este 
subiect al unui raport de serviciu, raport care ia naștere, se execută și 
încetează în condiții speciale. Pe cale de consecință, elementele esențiale în 
ceea privește nașterea, executarea și încetarea raporturilor de serviciu se 
referă în mod intrinsec la statutul polițistului, statut care este reglementat 
prin lege organică, potrivit art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituție, respectiv 
Legea nr. 360/2002.  



− textul propus la pct. 3 din forma adoptată de Senat, în sensul modificării art. 
2715, norma propusă contravine aspectelor reținute de Curtea 
Constituțională a României în Decizia nr. 789/2021 prin care a admis 
excepția de neconstituționalitate a sintagmei „nu este cercetat disciplinar”, 
din cuprinsul dispozițiilor art.  2746 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002 
privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare. 
Trebuie să existe o distincție între sintagmele „condiții de ocupare” și 
„condiții de împuternicire ”, având în vedere faptul că ocuparea postului are 
caracter permanent, iar împuternicirea are caracter temporar. Astfel, pentru 
exercitarea atribuțiilor postului de conducere vacant, nu are relevanță 
vechimea în funcții de conducere/s pecialitate, pentru a exercita numai 
temporar aceste atribuții; situația înlocuitorului la comanda structurii, care 
nu trebuie să îndeplinească nicio condiție, în perioada în care titularul 
postului nu este prezent la serviciu (concediu de odihnă/medical).  

− soluția propusă pentru art. 2719 alin. (2) nu este necesară instituirea, la nivel 
de lege, a unei reglementări privind mecanismul de identificare a posturilor 
accesibil angajaților, cu atât mai mult cu cât însuși textul propus stabilește 
faptul că punerea în aplicare a acestuia se realizează în condiții stabilite prin 
ordin al ministrului. 
Conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată, 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice. 
 

PREȘEDINTE 
Laurențiu-Dan LEOREANU 

SECRETAR 
Viorel SALAN 

 
 
 
 
Întocmit 
Consilier parlamentar, Mircea STAN 
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