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INFORMARE 

privind propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.360/2002 privind Statutul polițistului 

 
 

 
 

Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Senatul României a fost depusă 

spre dezbatere propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.360/2002 privind Statutul polițistului. 

 
Textul integral al propunerii este următorul: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

L E G E  

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

poliţistului 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articol unic. - Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, 

cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după 

cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 1 - (1) Poliţistul este funcţionar public cu statut special, învestit 

cu exerciţiul autorităţii publice, care poartă, de regulă, armament şi uniformă, 

şi exercită atribuţii stabilite în competenţa Poliţiei Române sau a celorlalte 

structuri demilitarizate ale Ministerului Afacerilor Interne, denumit în 

continuare MAI, prevăzute la art.71 

(2) Statutul special este conferit de natura şi condiţiile speciale de 

îndeplinire a atribuţiilor de serviciu, de riscurile misiunilor îndeplinite, care 

pot afecta viaţa şi integritatea fizică şi psihică a poliţistului, siguranţa sa şi a 

familiei sale, de obligaţiile, îndatoririle, restrângerea exerciţiului unor drepturi 

fundamentale şi incompatibilităţile specifice.” 
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2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„(2) Exerciţiul autorităţii publice presupune fermitate şi i se aplică 

principiul prezumţiei de legalitate.” 

3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, 

alineatul (3), cu următorul cuprins: 

„(3) în sensul alin. (2), sunt prezumate a fi realizate în mod legal 

toate activităţile exercitate de un poliţist în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor 

şi îndatoririlor de serviciu, precum şi actele prin care acestea sunt constatate. 

Dovada contrară poate fi realizată doar prin administrarea probei cu martori 

sau înscrisuri.” 

4. La articolul 275 6 7, după alineatul (1) se introduce un nou 

alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: 

„(2) Pe perioada delegării, poliţistul îşi păstrează funcţia şi 

drepturile băneşti corespunzătoare acesteia, având dreptul la plata 

sporurilor/compensaţiilor/indemnizaţiilor corespunzător noului loc de muncă, 

sarcinilor încredinţate, timp de muncă precum şi cheltuielilor de transport, 

cazare, indemnizaţie de delegare, în condiţiile legii.” 

5. Articolul 2719 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 2719 - Poliţistul poate fi mutat în aceeaşi unitate sau într-o altă 

unitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, din aceeaşi localitate sau 

din altă localitate, cu acordul său, al şefului unităţii în care este încadrat, 

precum şi al şefului unităţii în care urmează să se mute. Mutarea se consideră 

în interesul serviciului.” 

6. Articolul 2720 se abrogă. 

7. La articolul 2723, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„(3) Poliţistul pus la dispoziţie beneficiază de drepturile băneşti prevăzute de 

legislaţia privind salarizarea poliţiştilor, indemnizaţie de  
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chirie sau/şi transport, precum şi de celelalte drepturi prevăzute în legislaţia 

aplicabilă poliţiştilor.” 

8. La articolul 2745, litera b) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

,,b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare. Dacă este în 

curs de cercetare disciplinară, la cererea scrisă a poliţistului - candidat, 

poliţistul/ poliţiştii însărcinaţi cu această activitate vor finaliza cercetarea până 

la data limită a analizei dosarelor de candidat şi vor comunica în scris comisiei 

rezultatul acesteia;” 

9. La articolul 31, alineatele (1) şi (l1) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

„Art. 31. - (1) Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul 

serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul, aflată la 

mai mult de 70 km de acesta 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. Chiria i se acordă poliţistului 

care închiriază, conform legii, un imobil aflat în acea localitate în care îşi 

desfăşoară activitatea sau pe o rază de 35 km. 

(I1) Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul 

serviciului în localitatea în care îşi are domiciliul, dar 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 spaţiul de locuit corespunzător, poate 

beneficia de compensaţia lunară pentru chirie, prevăzută la alin. (1), în acea 

localitate sau pe o rază de 35 km, în cazuri justificate, pe baza rezultatelor 

anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului 

administraţiei şi internelor, însuşite de către conducătorul unităţii din care face 

parte poliţistul, la solicitarea acestuia.” 
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10. La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„(2) Programul de lucru, formele de organizare a acestuia şi 

acordarea repausului săptămânal se stabilesc prin ordin al ministrului de 

interne, după consultarea Corpului Naţional al Poliţiştilor şi organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel MAI” 

11. După art. 71 se introduce un nou articol, articolul 711, cu 

următorul cuprins: 

„Art. 71- (1) Prevederile prezentei legi se aplică, în mod corespunzător,şi 

personalului Poliţiei de frontieră română, Inspectoratului general pentru 

imigrări, Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă, Direcţiei 

generale anticorupţie, Agenţiei naţionale antidrog, Agenţiei naţionale 

împotriva traficului de persoane, Centrului naţional SIS, Academiei de poliţie 

„Alexandru loan Cuza”, Institutului de studii pentru ordine publică, Oficiului 

responsabilului cu protecţia datelor personale, unităţilor din aparatul central 

al MAI şi subordonate acestora. 

(2) Competentele stabilite inspectorului general al Poliţiei Romane prin 

prezenta lege se exercita pentru personalul din structurile prevăzute la alin. 

(1) de către conducătorii acestora.” 
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Corpul Național al Polițiștilor vă precizează că potrivit Constituției României, 

camera decizională pentru legile organice este Camera Deputaților, în acest 
moment această propunere legislativă se află în procedură legislativă la 

Senatul României. Prima Cameră sesizată se pronunţă în termen de 45 de zile. 
Pentru coduri şi alte legi de complexitate deosebită termenul este de 60 de 

zile. În cazul depăşirii acestor termene se consideră că proiectele de legi sau 
propunerile legislative au fost adoptate. După adoptare sau respingere de către 

prima Cameră sesizată, proiectul sau propunerea legislativă se trimite celeilalte 
Camere care va decide definitiv. 

În raport de modificările adoptate, vă vom informa. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 

respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia 

României, republicată. 

PREŞEDINTELE CAMEREI 

DEPUTAŢILOR 
p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

ION - MARCEL CIOLACU ROBERT - MARIUS CAZANCIUC 


