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Corpul Național al Polițiștilor vă informează  că în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 516 din 22.06.2018 a fost publicată DECIZIA Curții Constituționale 

nr.306 din 8 mai 2018  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispozițiilor art.10 alin.(5) teza a doua din Legea nr.360/2002 privind 

statutul polițistului: 
 

”Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Nina Horobeț, în 

Dosarul nr.20475/3/2016 al Tribunalului București - Secţia a II-a 
contencios administrativ şi fiscal și constată că dispoziţiile art.10 alin.(5) 

teza a doua din Legea nr.360/2002 privind statutul polițistului sunt 
neconstituționale. 

Definitivă şi general obligatorie. 
Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și 

Tribunalului București - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi se 
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Pronunţată în şedinţa din data de 8 mai 2018.” (textul integral: 

http://www.cnpromania.ro/upload/blog/Dec_306-2018_.pdf ) 
 

Dispozițiile art.9 alin.(21), (22) şi (3) din Legea nr. 360/2002, la care fac referire 
prevederile de lege declarate neconstituționale, au următorul cuprins:  

„(21) În raport cu nevoile operative ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, 

pentru ocuparea funcţiilor de execuţie vacante pot fi reîncadrate ca poliţişti persoane 
cărora le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. b), d)-f) şi 

j), care au studii corespunzătoare cerinţelor postului şi îndeplinesc condiţiile legale, 
potrivit categoriei din care au făcut parte. 

(22) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), pentru reducerea deficitului de 
poliţişti în structurile Ministerului Afacerilor Interne, pot fi încadrate direct sau 

transferate din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate 
naţională, pe funcţii de execuţie vacante de poliţist, persoane cu studii 

corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale. 

(3) Pentru unele funcţii pot fi încadraţi direct sau transferaţi din instituţiile publice de 
apărare şi siguranţă naţională specialişti cu studii corespunzătoare cerinţelor postului 

şi care îndeplinesc condiţiile legale.” 
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Dintre motivele care au stat la baza admiterii excepției de neconstiționalitate, vă 

prezentăm: 

 În ceea ce privește dispozițiile de lege criticate – art.10 alin.(5) teza a doua din 

Legea nr.360/2002, Curtea reține că, potrivit acestora, recrutarea şi 
selecţionarea candidaţilor la ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile art. 9 

alin. (21), (22) şi (3) se realizează potrivit normelor stabilite prin ordin al 
ministrului afacerilor interne. Dispozițiile de lege criticate fac parte din 

SECŢIUNEA 1: „Selecţionarea şi pregătirea poliţiştilor” a Capitolului II – 
„Cariera polițistului” a Legii nr.360/2002. Regula în materia ocupării funcțiilor 

vacante de polițist este prevăzută la art.9 alin.(1) și (2) din lege, potrivit căruia 
poliţiştii provin, de regulă, din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ 

ale Ministerului de Interne, iar ofițerii de poliţie pot proveni şi din rândul 
agenţilor de poliţie, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ai 

instituţiilor de învăţământ superior cu profil corespunzător specialităţilor 
necesare poliţiei. Dispozițiile art.9 alin.(21), (22) şi (3) din aceeași lege 

reglementează trei ipoteze speciale de ocupare a funcțiilor vacante de polițist, 
de către: persoane cărora le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 

69 alin. (1) lit. b), d)-f) şi j), care au studii corespunzătoare cerinţelor postului 

şi îndeplinesc condiţiile legale, potrivit categoriei din care au făcut parte [art.9 
alin.(21)]; persoane cu studii corespunzătoare cerinţelor postului, şi care 

îndeplinesc condiţiile legale, care pot fi încadrate direct sau transferate din 
instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională [art.9 

alin.(22)]; specialişti cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care 
îndeplinesc condiţiile legale, care pot fi încadraţi direct sau transferaţi din 

instituţiile publice de apărare şi siguranţă naţională. [art.9 alin.(3)]. Potrivit 
art.9 alin.(5) din Legea nr.360/2002, ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile 

alin. (21), (22) şi (3) se realizează prin concurs sau examen, după caz. 
 Având în vedere că, potrivit dispozițiilor de lege criticate, ocuparea funcțiilor de 

polițist, în condiţiile art.9 alin. (21), (22) şi (3), se realizează potrivit normelor 
stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, Curtea constată că sunt 

aplicabile mutatis mutandis considerentele Deciziei Curții Constituționale 
nr.172 din 24 martie 2016, referitoare la ocuparea posturilor de conducere. 

 Curtea observă că dispozițiile de lege criticate generează situația ca un aspect 

esenţial care vizează nașterea raporturilor de serviciu să fie reglementat printr-
un act administrativ. Or, normele privind ocuparea posturilor de execuție 

trebuie să respecte anumite cerinţe de stabilitate şi previzibilitate. Astfel, 
delegarea atribuţiei de a stabili aceste norme unui membru al Guvernului, prin 

emiterea unor acte cu caracter administrativ ce au caracter infralegal, 
determină o stare de incertitudine juridică, acest gen de acte având, de obicei, 

un grad sporit de schimbări succesive în timp. Aşadar, pe fondul lacunei 
legislative evidenţiate mai sus, soluţia legislativă prevăzută de art.10 alin.(5) 

teza a doua din Legea nr. 360/2002 contravine normelor de tehnică legislativă, 
de vreme ce, potrivit Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, cu modificările şi completările 

ulterioare, ordinele cu caracter normativ se emit numai pe baza şi în executarea 
legii, trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza şi în 

executarea cărora au fost emise, fără ca prin acestea să poată fi completată 

legea. În consecință, Curtea constată că dispozițiile de lege criticate contravin 
și prevederilor art.1 alin.(4) și (5) din Constituție. 



    

Corpul Național al Polițiștilor precizează că, potrivit art. 147 alin 1 din Constittuția 

României ”Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din 
regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice 

la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, 
Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile 

neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile 
constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.”, iar potrivit alin. 

4 din același articol ” Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial 

al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere 
numai pentru viitor.” 
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