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    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2003 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, trimis Comisiei noastre 
pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.632 din 20 octombrie 2003.  
 
 
 
 
 
 

 PRESEDINTE, 
 
 

IOAN OLTEAN        
 

  



 

 

 

  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE  PUBLICA,         25 noiembrie 2003 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU          Nr.26/1497  

ECOLOGIC              
                     
    
 

RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2003 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului 
 
 

  1. Cu adresa nr.632 din 20 octombrie 2003, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii şi avizării în fond cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.89/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului. 
  La întocmirea Raportului s-au avut în vedere:  

- avizul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională nr.32/678/22.10.2003; 
- avizul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială nr.27/480/23 octombrie 2003; 
- avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.632 din 21.10.2003; 
- avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr.586 din 4.11.2003; 
- avizul Consiliului Legislativ nr.1382 din 26.09.2003. 



 

 

  Proiectul de lege a fost dezbătut şi avizat în fond, în procedură de urgenţă, în şedinţa din 12 noiembrie 2003.  
  Prin Legea nr.360/2002 privind Statutul Poliţistului structurile din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor trec de 
la sistemul de ierarhizare de tip militar la structurarea pe principii civile. Astfel, poliţistul a devenit funcţionar public cu statut special, 
căruia îi sunt aplicabile, după caz, prevederi din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi alte acte normative în 
vigoare. 
  Prin Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, s-au aduse importante modificări şi Legii nr.188/1999, 
urmărindu-se prin aceasta realizarea unui serviciu public competent, stabil, neutru din punct de vedere politic, aflat la dispoziţia 
cetăţenilor.  
  Legea nr.161/2003 dispune ca, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare, autorităţile şi instituţiile publice care 
au în structură funcţionari publici care beneficiază de statute speciale, cum este cazul poliţiştilor, au obligaţia de a armoniza aceste 
statute cu prevederile Legii în discuţie.  
  Mai mult decât atât, în perioada care a trecut de la adoptarea Legii nr.360/2002 şi până în prezent, în procesul de 
implementare al acesteia, au fost identificate o serie de dificultăţi, generate de imperfecţiunea unor prevederi sau, dimpotrivă de 
inexistenţa altora, fapt care a condus la inoperabilitatea unora din dispoziţiile legii.  
  Modificările propuse vor determina sporirea responsabilităţii personalului în exercitarea atribuţiilor stabilite prin lege, 
structurarea carierei poliţistului pe principii moderne în acord cu obiectivele instituţiei, descentralizarea competenţelor de gestiune a 
resurselor umane, precum şi celeritatea cercetării şi sancţionării abaterilor disciplinare.  
  Având în vedere cele arătate, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic propune 
Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de lege. 
  2. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, ca şi legea pe 
care o modifică şi  o completează.  
  3. La dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, domnul Mircea Alexandru � secretar de stat în Ministerul Administraţiei şi Internelor. 
  4. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 23 de deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei 
  Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  In urma dezbaterii Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege.  
 
 
 



 

 

 
 

 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
  In urma dezbaterii, Comisia propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de Comisie Motivare 

 
1. 

 
 Articol unic � Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.89/2003 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 
privind Statutul poliţistului.  
 

 
 Articol unic � Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.89 din 2 octombrie 2003 
pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.715 din 14 octombrie 2003, cu 
următoarele modificări şi completări:  
 
Autor: Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
 

 
In urma dezbaterilor din 
Comisie proiectul de lege 
a fost modificat şi 
completat. 

 
2. 

 
 12. Alineatul (2) al articolului 16 va 
avea următorul cuprins:  
 "(2) Pentru obţinerea gradelor 
profesionale de comisar-şef, subcomisar şi 
agent-şef, poliţistul este obligat să 
absolvească un curs de capacitate 
profesională ale cărui organizare şi 
desfăşurare pentru fiecare categorie vor fi 

 
 1. La articolul I punctul 12, alineatul (2) 
al articolului 16 va avea următorul cuprins:  
 "(2) Pentru obţinerea gradelor profesionale 
de comisar-şef, subcomisar şi agent-şef, poliţistul 
este obligat să absolve un curs de capacitate 
profesională a cărui organizare şi desfăşurare 
pentru fiecare categorie vor fi stabilite prin ordin 
al ministrului administraţiei şi internelor, iar 

 
Exprimare corectă.  



 

 

stabilite prin ordin al ministrului 
administraţiei şi internelor, iar pentru 
obţinerea gradului profesional de chestor este 
necesară promovarea examenului organizat în 
acest scop." 
  

pentru obţinerea gradului profesional de chestor 
este necesară promovarea examenului organizat 
în acest scop." 
Autor: Radu Liviu Bara � Grupul parlamentar 
PSD.  
 

 
3. 

 
 16. Articolul 19 va avea următorul 
cuprins:  
 "Art. 19. - (1) Acordarea gradelor 
profesionale următoare în cadrul aceleiaşi 
categorii se face în ordinea ierarhică a 
gradelor, în limita numărului de posturi 
prevăzute cu gradele respective, aprobat de 
ministrul administraţiei şi internelor.  
 (2) Poliţistul care a dobândit titlul 
ştiinţific de doctor sau doctor docent, în 
specializările corespunzătoare cerinţei 
postului, este exceptat de la condiţiile 
prevăzute la art.16 alin. (2).  
 (3) Ofiţerul de poliţie care a absolvit 
cursuri postuniversitare cu durata de cel 
puţin un an în specializările corespunzătoare 
cerinţei postului este exceptat de la condiţiile 
prevăzute la art.16 alin. (2), mai puţin de la 
cea referitoare la acordarea gradului 
profesional de chestor.  
 (4) Specialităţile studiilor superioare, 
ale cursurilor postuniversitare şi ale titlurilor 
ştiinţifice prevăzute la alin. (2) şi (3) se 

 
 2.  La articolul I punctul 16, alineatele 3 
şi 4 ale articolului 19 vor avea următorul 
cuprins:  
 Nemodificat.  
 
 
 
 
 Nemodificat. 
 
 
 
 (3) Ofiţerul de poliţie care a absolvit 
cursuri postuniversitare în specializările 
corespunzătoare cerinţei postului este exceptat de 
la condiţiile prevăzute la art.16 alin. (2), mai 
puţin de la cea referitoare la acordarea gradului 
profesional de chestor.  
 
 (4) Specialităţile studiilor superioare, ale 
cursurilor postuniversitare şi ale titlurilor 
ştiinţifice prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin 
ordin al ministrului administraţiei şi internelor." 

 
In sistemul Ministerului 
Administraţiei şi 
Internelor în procesul 
pregătirii continue a 
poliţiştilor nu sunt 
organizate exclusiv cursuri 
cu durata mai mare de un 
an.  



 

 

stabilesc prin ordin al ministrului 
administraţiei şi internelor." 

 

 
Autor: Radu Liviu Bara � Grupul parlamentar 
PSD.  
 

 
4. 

 
 17. Alineatele (3), (4) şi (5) ale 
articolului 21 vor avea următorul cuprins:  
 
 "(3) La absolvirea Colegiului de 
poliţie sau a Facultăţii de drept din cadrul 
Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» 
a Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
poliţistului i se acordă gradul profesional de 
subinspector de poliţie şi este încadrat ca 
debutant pe o perioadă de stagiu de 8 şi, 
respectiv, 12 luni.  
 (4) Poliţiştilor prevăzuţi la art.9 alin. 
(2) şi (3) li se acordă gradele profesionale în 
funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în 
specialitatea corespunzătoare studiilor 
absolvite, raportate la cerinţele postului. 
Încadrarea acestora se face pe o perioadă de 
probă de 6 luni, 8 luni sau 12 luni, în raport 
cu categoria din care fac parte şi cu gradul 
profesional acordat.  
 (5) La expirarea perioadei de stagiu sau 
de probă, poliţistul susţine examenul de 
definitivare în profesie. Poliţistul declarat 
nepromovat este îndepărtat din poliţie." 
 

 
 3. La articolul I punctul 17, alineatele 
(3) şi (4) ale articolului 21 vor avea următorul 
cuprins:  
 "(3) La absolvirea Facultăţii de drept din 
cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan 
Cuza» a Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
poliţistului i se acordă gradul profesional de 
subinspector de poliţie şi este încadrat ca 
debutant pe o perioadă de stagiu de 12 luni.  
 
 (4) Poliţiştilor prevăzuţi la art.9 alin. (2) şi 
(3) li se acordă gradele profesionale în funcţie de 
pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea 
corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la 
cerinţele postului. Încadrarea acestora se face pe 
o perioadă de probă de 6 luni sau 12 luni, în 
raport cu categoria din care fac parte şi cu gradul 
profesional acordat.   
 
 Nemodificat 
 
Autor: Radu Liviu Bara � Grupul parlamentar 
PSD.  
 

 
În concepţia actuală 
privind restructurarea 
sistemului de formare şi 
pregătire a personalului 
Ministerului 
Administraţiei şi 
Internelor nu mai este 
oportună şi nici eficientă 
constituirea colegiilor de 
poliţie. 



 

 

 
5. 

 
 26. După articolul 37 se introduce un 
nou articol, articolul 371, cu următorul 
cuprins:  
 "Art. 371. - La decesul unui poliţist, 
Ministerul Administraţiei şi Internelor acordă 
familiei acestuia sau persoanei care a suportat 
cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un 
ajutor suplimentar de deces egal cu de două 
ori salariul de bază avut."  

 

 
 4. La articolul I punctul 26, după 
articolul 37 se introduce un nou articol, 
articolul 371, cu următorul cuprins:  
 "Art. 371. - La decesul unui poliţist, 
Ministerul Administraţiei şi Internelor acordă 
familiei acestuia sau persoanei care a suportat 
cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un 
ajutor suplimentar de deces egal cu de trei ori 
salariul de bază avut."  

 
Autor: V.Popescu � Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională. 
 

 
In astfel de situaţii se 
impune un ajutor mai 
substanţial. 

 
6. 

 
 36. Alineatul (1) al articolului 61 va 
avea următorul cuprins:  
 "Art. 61. - (1) Poliţistul poate contesta 
sancţiunea disciplinară aplicată, în termen de 
5 zile de la luarea la cunoştinţă, şefului 
ierarhic superior celui care a aplicat 
sancţiunea. Acesta se pronunţă prin decizie 
motivată, în termen de 15 zile."  

 

 
 5. La articolul I punctul 36, alineatul (1) 
al articolului 61 va avea următorul cuprins:  
 "Art. 61. - (1) Poliţistul poate contesta 
sancţiunea disciplinară, în termen de 5 zile de la 
luarea la cunoştinţă, şefului ierarhic superior 
celui care a aplicat sancţiunea. Acesta se 
pronunţă prin decizie motivată, în termen de 15 
zile."  
 
Autor: Dobre Victor � Grupul parlamentar al 
PNL. 
 

 
Sancţiunea disciplinară se 
aplică după expirarea 
termenului de contestare. 

 
7. 

 
 37. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 
65 vor avea următorul cuprins:  

 
 6. La articolul I punctul 37, alineatul (2) 
al articolului 65 va avea următorul cuprins:  

 
Completarea textului este 
determinată de faptul că 



 

 

 "(2) Pe timpul urmăririi penale şi 
judecării pentru infracţiuni săvârşite din 
culpă, poliţistul este pus la dispoziţie. 
Poliţistul pus la dispoziţie îndeplineşte numai 
acele sarcini şi atribuţii de serviciu stabilite, 
în scris, de şeful unităţii de poliţie şi 
beneficiază de drepturile băneşti 
corespunzătoare gradului profesional pe care 
îl are, la nivelul de bază, precum şi de 
celelalte drepturi prevăzute în prezenta lege.  
 
 (3) În cazul în care s-a pus în mişcare 
acţiunea penală pentru săvârşirea unei 
infracţiuni contra păcii sau omenirii, contra 
statului sau contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a oricărei alte infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care l-ar face 
incompatibil cu exercitarea funcţiei de 
poliţist, precum şi pe timpul arestării 
preventive, poliţistul este suspendat din 
funcţie. În perioada suspendării poliţistul nu 
beneficiază de nici un drept dintre cele 
prevăzute în prezenta lege şi este obligat să 
predea armamentul, legitimaţia şi insigna."  
 

 "(2) Pe timpul urmăririi penale şi judecării 
pentru infracţiuni săvârşite din culpă, poliţistul 
este pus la dispoziţie, iar în cazul arestării este 
suspendat din funcţie, conform alin.(3). 
Poliţistul pus la dispoziţie îndeplineşte numai 
acele sarcini şi atribuţii de serviciu stabilite, în 
scris, de şeful unităţii de poliţie şi beneficiază de 
drepturile băneşti corespunzătoare gradului 
profesional pe care îl are, la nivelul de bază, 
precum şi de celelalte drepturi prevăzute în 
prezenta lege.  
 Nemodificat. 
 
 
 
Autor: Radu Liviu Bara � Grupul parlamentar 
PSD. 
 

nu se pot lua măsuri 
împotriva poliţistului care 
a săvârşit o infracţiune din 
culpă şi s-a dispus măsura 
arestării.  

 
8. 

 
 40. Articolul 69 va avea următorul 
cuprins:  

 
 7. La articolul I punctul 40, litera c) a 
articolului 69 va avea următorul cuprins:  

 
Reglementare completă. 



 

 

 "Art. 69. - (1) Încetarea raporturilor de 
serviciu ale poliţistului se dispune în mod 
corespunzător de către persoanele care, 
potrivit art.15, au competenţa de acordare a 
gradelor profesionale şi are loc:  
 a) la împlinirea vârstei şi a vechimii în 
serviciu, necesare pensiei de serviciu;  
 b) la pierderea capacităţii de muncă, în 
condiţiile legii;  
 c) la împlinirea limitei de vârstă în 
grad;  
 d) la cerere;  
 e) la numirea într-o altă funcţie 
publică;  
 f) prin demisie;  
 g) la destituirea din poliţie;  
 h) la acordarea calificativului 
«nesatisfăcător»;  
 i) când este condamnat prin hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia 
cazurilor în care s-a dispus suspendarea 
executării pedepsei închisorii sau amenzii 
penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, 
pe baza aprobării persoanelor care au acordat 
gradele profesionale prevăzute la art.15;  
 j) când, în urma reorganizării activităţii 
Ministerului Administraţiei şi Internelor sau a 
unei unităţi de poliţie ori a reducerii unor 
posturi de natura celui ocupat de poliţistul 
respectiv, nu sunt posibilităţi pentru ca acesta 

 Nemodificat. 
 
 
 
 
 Nemodificat. 
 
  Nemodificat. 
 
 c) la împlinirea limitei de vârstă în grad 
profesional;  
 Nemodificat. 
 Nemodificat. 
 
 Nemodificat. 
 Nemodificat. 
 Nemodificat. 
 
 Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 Nemodificat. 
 
 
 
 



 

 

să fie încadrat într-o funcţie similară în 
aceeaşi unitate sau în alte unităţi;  
 k) când nu promovează examenul de 
definitivare prevăzut la art.21 alin. (5);  
 l) când s-a stabilit că a fost încadrat în 
mod fraudulos în poliţie, chiar dacă această 
situaţie a fost depistată ulterior;  
 m) în situaţia nedefinitivării de către 
agenţii de poliţie a studiilor prevăzute la 
art.73 alin. (8).  
 

 
 
 Nemodificat. 
 
 Nemodificat. 
 
 
 Nemodificat. 
Autor: C. Canacheu � Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională. 

 
9. 

 
 Art.71. � (1)   
 
 
 
 a) în ultimele 6 luni dinaintea adoptării 
măsurilor prevăzute la art.69 lit.i); 
 
(text lege)  

 
 8. La articolul I, după punctul 41 se 
introduce punctul 411, cu următorul cuprins: 
 �411. Litera a) a alineatului (1) al 
articolului 71 va avea următorul cuprins: 
 a) în ultimele 6 luni dinaintea adoptării 
măsurilor prevăzute la art.69 lit.j);� 
 
Autor: Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
 

 
Consecinţă a modificării 
art.69 şi a renumerotării 
textelor. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
  In cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de Comisii Motivare 

 
1. 

 
 1. Alineatul (1) al articolului 4 va 
avea următorul cuprins:  
 "Art. 4. - (1) Poliţistul este obligat să 
respecte drepturile şi libertăţile fundamentale 
ale omului, Constituţia şi legile ţării, 
jurământul de credinţă faţă de România, 
prevederile regulamentelor de serviciu şi să 
îndeplinească ordinele şi dispoziţiile legale 
ale şefilor ierarhici privind activitatea sa 
profesională." 
 

 
 1. La articolul I alineatul (1) al 
articolului 4 va avea următorul cuprins: 
 "Art. 4. (1) Poliţistul este obligat să 
respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
omului, Constituţia şi legile ţării, jurământul de 
credinţă faţă de România, prevederile 
regulamentelor de serviciu şi să îndeplinească 
dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici privind 
activitatea sa profesională." 
 
Autor: O.Mitu � Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională. 
 

 



 

 

 
2.  

 
 2. Alineatul (3) al articolului 9 va 
avea următorul cuprins:  
 "(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."  

 
 2. La articolul I punctul 2 alineatul (3) al 
articolului 9 va avea următorul cuprins:  
 "(3) Pentru unele funcţii pot fi încadraţi 
specialişti cu studii corespunzătoare cerinţelor 
postului şi care îndeplinesc condiţiile legale." 
 
Autori: C.Boiangiu, D.Zăvoianu - Comisia pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

 

 
3. 

 
 10. Alineatul (2) al articolului 15 se 
abrogă. 
 

 
 3. La articolul I punctul 10 alineatul (2) 
al articolului 15 va avea următorul cuprins: 
 "(2) Acordarea gradelor profesionale se 
face cu avizul consultativ al Corpului Naţional al 
Poliţiştilor." 
 
Autor: Gheorghe Ana - Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională. 

 

 
4. 

 
 15. Articolul 18 va avea următorul 
cuprins:  
 "Art. 18. - Posturile de conducere se 
ocupă, de regulă, prin examen sau concurs, 
după caz, în situaţiile şi în condiţiile stabilite 
prin ordin al ministrului administraţiei şi 
internelor."  
 

 
 4. La articolul I punctul 15 articolul 18 
va avea următorul cuprins:  
 "Art. 18. - Posturile de conducere se ocupă 
prin examen sau concurs, după caz, în situaţiile şi 
în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului 
administraţiei şi internelor."  
 
Autor: Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională, Gheorghe Barbu � Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială.  
 

 
Pentru susţinere: s-a 
eliminat sintagma �de 
regulă� întrucât 
modalitatea de ocupare a 
funcţiilor de conducere în 
instituţiile statului sau ale 
administraţiei publice 
locale nu poate fi decât 
examenul sau concursul. 
Excepţiile se stabilesc prin 
lege. 



 

 

Pentru respingere: se au în 
vedere numai situaţiile 
excepţionale. 
 

 
5.  

 
 16. Articolul 19 va avea următorul 
cuprins:  
 "Art.19. - (1) Acordarea gradelor 
profesionale următoare în cadrul aceleiaşi 
categorii se face în ordinea ierarhică a 
gradelor, în limita numărului de posturi 
prevăzute cu gradele respective, aprobat de 
ministrul administraţiei şi internelor.  
 (2) Poliţistul care a dobândit titlul 
ştiinţific de doctor sau doctor docent, în 
specializările corespunzătoare cerinţei 
postului, este exceptat de la condiţiile 
prevăzute la art.16 alin. (2).  
 (3) Ofiţerul de poliţie care a absolvit 
cursuri postuniversitare cu durata de cel puţin 
un an în specializările corespunzătoare 
cerinţei postului este exceptat de la condiţiile 
prevăzute la art.16 alin.(2), mai puţin de la 
cea referitoare la acordarea gradului 
profesional de chestor.  
 (4) Specialităţile studiilor superioare, 
ale cursurilor postuniversitare şi ale titlurilor 
ştiinţifice prevăzute la alin. (2) şi (3) se 
stabilesc prin ordin al ministrului 
administraţiei şi internelor."  

 
 5. La articolul I punctul 16 alineatul (3) 
al articolul 19 va avea următorul cuprins:  
 Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 Nemodificat. 
 
 
 
 
 (3) Poliţistul care a absolvit cursuri 
postuniverstare cu durata de cel puţin un an în 
specializările corespunzătoare cerinţei postului 
este exceptat de la condiţiile prevăzute la art. 16 
alin. (2), mai puţin de la cea referitoare la 
acordarea gradului profesional de chestor. 
 
 Nemodificat. 
 

 



 

 

 
 
6. 

 
 17. Alineatele (3), (4) şi (5) ale 
articolului 21 vor avea următorul cuprins:  
 "(3) La absolvirea Colegiului de poliţie 
sau a Facultăţii de drept din cadrul Academiei 
de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
poliţistului i se acordă gradul profesional de 
subinspector de poliţie şi este încadrat ca 
debutant pe o perioadă de stagiu de 8 şi, 
respectiv, 12 luni.  
 (4) Poliţiştilor prevăzuţi la art.9 alin.(2) 
şi (3) li se acordă gradele profesionale în 
funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în 
specialitatea corespunzătoare studiilor 
absolvite, raportate la cerinţele postului. 
Încadrarea acestora se face pe o perioadă de 
probă de 6 luni, 8 luni sau 12 luni, în raport 
cu categoria din care fac parte şi cu gradul 
profesional acordat.  
 (5) La expirarea perioadei de stagiu sau 
de probă, poliţistul susţine examenul de 
definitivare în profesie. Poliţistul declarat 
nepromovat este îndepărtat din poliţie."  

 

 
 6. La articolul I punctul 17 alineatul (5) 
al articolului 21 va avea următorul cuprins: 
 Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "(5) La expirarea perioadei de stagiu sau 
de probă, poliţistul susţine examenul de 
definitivare în profesie. În caz de nepromovare 
a examenului, acesta poate fi repetat o singură 
dată. Poliţistul declarat nepromovat este 
îndepărtat din poliţie." 
 
Autor: Al.Stănescu � Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respingere: este în 
contradicţie cu prevederile 
Legii nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor 
publici. 



 

 

 
 
7. 

 
 17. Alineatele (3), (4) şi (5) ale 
articolului 21 vor avea următorul cuprins:  
 "(3) La absolvirea Colegiului de poliţie 
sau a Facultăţii de drept din cadrul Academiei 
de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
poliţistului i se acordă gradul profesional de 
subinspector de poliţie şi este încadrat ca 
debutant pe o perioadă de stagiu de 8 şi, 
respectiv, 12 luni.  
 (4) Poliţiştilor prevăzuţi la art.9 alin.(2) 
şi (3) li se acordă gradele profesionale în 
funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în 
specialitatea corespunzătoare studiilor 
absolvite, raportate la cerinţele postului. 
Încadrarea acestora se face pe o perioadă de 
probă de 6 luni, 8 luni sau 12 luni, în raport 
cu categoria din care fac parte şi cu gradul 
profesional acordat.  
 (5) La expirarea perioadei de stagiu sau 
de probă, poliţistul susţine examenul de 
definitivare în profesie. Poliţistul declarat 
nepromovat este îndepărtat din poliţie."  

 

 
 7. La articolul I punctul 17 alineatul (5) 
al articolului 21 va avea următorul cuprins: 
 Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "(5) La expirarea perioadei de stagiu sau 
de probă poliţistul susţine examenul de 
definitivare în profesie. În caz de nepromovare 
a examenului, acesta poate fi repetat o singură 
dată. Poliţistul declarat nepromovat este destituit 
din poliţie." 
 
Autor: D.Saulea � Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională. 

 



 

 

 
 
8.  

 
 17. Alineatele (3), (4) şi (5) ale 
articolului 21 vor avea următorul cuprins:  
 "(3) La absolvirea Colegiului de poliţie 
sau a Facultăţii de drept din cadrul Academiei 
de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
poliţistului i se acordă gradul profesional de 
subinspector de poliţie şi este încadrat ca 
debutant pe o perioadă de stagiu de 8 şi, 
respectiv, 12 luni.  
 (4) Poliţiştilor prevăzuţi la art.9 alin.(2) 
şi (3) li se acordă gradele profesionale în 
funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în 
specialitatea corespunzătoare studiilor 
absolvite, raportate la cerinţele postului. 
Încadrarea acestora se face pe o perioadă de 
probă de 6 luni, 8 luni sau 12 luni, în raport 
cu categoria din care fac parte şi cu gradul 
profesional acordat.  
 (5) La expirarea perioadei de stagiu sau 
de probă, poliţistul susţine examenul de 
definitivare în profesie. Poliţistul declarat 
nepromovat este îndepărtat din poliţie."  

 

 
 7. La articolul I punctul 17 alineatul (5) 
al articolului 21 va avea următorul cuprins: 
 Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "(5) La expirarea perioadei de stagiu sau 
de probă poliţistul susţine examenul de 
definitivare în profesie. În caz de nepromovare 
a examenului, acesta poate fi repetat o singură 
dată. În cadrul acesteia se va prevedea şi 
examinarea cunoştinţelor de bază din 
institutul de învăţământ de profil absolvit. 
Poliţistul declarat nepromovat este îndepărtat din 
poliţie." 

 



 

 

 
Autor: M.Tudor � Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională.  

 
9. 

 
 18. Alineatul (4) al articolului 22 va 
avea următorul cuprins:  
 "(4) Poliţiştii se încadrează în funcţii 
de execuţie prevăzute în statele de organizare 
cu grade profesionale egale sau mai mari cu 
cel mult 3 trepte faţă de cele pe care le au, 
potrivit normelor de competenţă aprobate prin 
ordin al ministrului administraţiei şi 
internelor." 
 

 
 9. La articolul I punctul 18 alineatul (4) 
al articolului 22 va avea următorul cuprins:  
 "(4) Poliţiştii se încadrează în funcţii de 
execuţie prevăzute în statele de organizare cu 
grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult 
două trepte faţă de cele pe care le au, potrivit 
normelor de competenţă aprobate prin ordin al 
ministrului administraţiei şi internelor.� 
 
Autor: I.Oltei � Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională. 

 
 

 
10. 

 
 19. După alineatul (5) al articolului 
22 se introduc 3 noi alineate, alineatele (6), 
(7) şi (8), cu următorul cuprins:  
 "(6) Pentru motive temeinic justificate, 
poliţiştii pot fi numiţi, la solicitarea acestora, 
în funcţii inferioare gradelor profesionale pe 
care le au.  
 (7) Poliţiştii sunt numiţi şi eliberaţi 
în/din funcţii potrivit normelor de competenţă 
aprobate prin ordin al ministrului 
administraţiei şi internelor, în condiţiile legii.  
 (8) În situaţii temeinic justificate, altele 
decât cele prevăzute la art.65, stabilite prin 
ordin al ministrului administraţiei şi 

 
 10. La articolul I punctul 19 alineatul (8) 
al articolului 22 va avea următorul cuprins: 
 
 Nemodificat. 
 
 
 
 Nemodificat. 
 
 
 
 "(8) În situaţii temeinic justificate, altele 
decât cele prevăzute la art.65, stabilite prin ordin 
al ministrului administraţiei şi internelor, 

 



 

 

internelor, poliţiştii pot fi puşi la dispoziţia 
unităţii pe o perioadă de cel mult 3 luni, timp 
în care vor beneficia de drepturile băneşti 
avute, cu excepţia indemnizaţiei de comandă, 
după caz. În cazuri excepţionale, cu 
aprobarea ministrului administraţiei şi 
internelor, acest termen poate fi prelungit o 
singură dată, cu încă cel mult 3 luni." 
 

poliţiştii pot fi puşi la dispoziţia unităţii pe o 
perioadă de cel mult 3 luni, timp în care vor 
beneficia de drepturile băneşti avute, cu excepţia 
indemnizaţiei de funcţie, după caz. În cazuri 
excepţionale, cu aprobarea ministrului 
administraţiei şi internelor, acest termen poate fi 
prelungit o singură dată, cu încă cel mult 3 luni.� 
 
Autor: Al.Stănescu � Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională. 
 

 
11. 

 
 19. După alineatul (5) al articolului 
22 se introduc 3 noi alineate, alineatele (6), 
(7) şi (8), cu următorul cuprins:  
 "(6) Pentru motive temeinic justificate, 
poliţiştii pot fi numiţi, la solicitarea acestora, 
în funcţii inferioare gradelor profesionale pe 
care le au.  
 (7) Poliţiştii sunt numiţi şi eliberaţi 
în/din funcţii potrivit normelor de competenţă 
aprobate prin ordin al ministrului 
administraţiei şi internelor, în condiţiile legii.  
 (8) În situaţii temeinic justificate, altele 
decât cele prevăzute la art.65, stabilite prin 
ordin al ministrului administraţiei şi 
internelor, poliţiştii pot fi puşi la dispoziţia 
unităţii pe o perioadă de cel mult 3 luni, timp 
în care vor beneficia de drepturile băneşti 
avute, cu excepţia indemnizaţiei de comandă, 

 
 11. La articolul I punctul 19 alineatul (8) 
al articolului 22 va avea următorul cuprins: 
 
 Nemodificat. 
 
 
 
 Nemodificat. 
 
 
 
 "(8) În situaţii temeinic justificate, altele 
decât cele prevăzute la art.65, stabilite prin ordin 
al ministrului administraţiei şi internelor, 
poliţiştii pot fi puşi la dispoziţia unităţii pe o 
perioadă de cel mult 3 luni, timp în care vor 
beneficia de drepturile băneşti avute, cu excepţia 
indemnizaţie de comandă şi de funcţie, după caz. 

 



 

 

după caz. În cazuri excepţionale, cu 
aprobarea ministrului administraţiei şi 
internelor, acest termen poate fi prelungit o 
singură dată, cu încă cel mult 3 luni." 
 

În cazuri excepţionale, cu aprobarea ministrului 
administraţiei şi internelor, acest termen poate fi 
prelungit o singură dată, cu încă cel mult 3 luni.� 
 
Autor: D.Saulea � Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională. 
 

 
12. 

 
 19. După alineatul (5) al articolului 
22 se introduc 3 noi alineate, alineatele (6), 
(7) şi (8), cu următorul cuprins:  
 "(6) Pentru motive temeinic justificate, 
poliţiştii pot fi numiţi, la solicitarea acestora, 
în funcţii inferioare gradelor profesionale pe 
care le au.  
 (7) Poliţiştii sunt numiţi şi eliberaţi 
în/din funcţii potrivit normelor de competenţă 
aprobate prin ordin al ministrului 
administraţiei şi internelor, în condiţiile legii.  
 (8) În situaţii temeinic justificate, altele 
decât cele prevăzute la art.65, stabilite prin 
ordin al ministrului administraţiei şi 
internelor, poliţiştii pot fi puşi la dispoziţia 
unităţii pe o perioadă de cel mult 3 luni, timp 
în care vor beneficia de drepturile băneşti 
avute, cu excepţia indemnizaţiei de comandă, 
după caz. În cazuri excepţionale, cu 
aprobarea ministrului administraţiei şi 
internelor, acest termen poate fi prelungit o 
singură dată, cu încă cel mult 3 luni." 

 
 12. La articolul I punctul 19 alineatul (8) 
al articolului 22 se abrogă. 
 
 Nemodificat. 
 
 
 
 Nemodificat 
 
 
 
 Se abrogă.  
 
 
Autor: Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională. 
 
 

 
Pentru respingere: 
prevederea se aplică numai 
pentru situaţii 
excepţionale. 



 

 

 
 
13. 

 
 22. Articolul 26 va avea următorul 
cuprins:  
 "Art. 26. - Activitatea şi conduita 
poliţistului sunt evaluate o dată pe an, iar 
concluziile se consemnează în evaluarea de 
serviciu, cu acordarea unuia dintre 
următoarele calificative: «excepţional», 
«foarte bun», «bun», «satisfăcător», 
«nesatisfăcător»."  
 
 

 
 13. La articolul I punctul 22 articolul 26 
va avea următorul cuprins: 
 "Art. 26.- Activitatea şi conduita 
poliţistului sunt evaluate o dată pe an, iar 
concluziile se consemnează în dosarul personal, 
cu acordarea unuia din următoarele calificative: 
�excepţional�, �foarte bun�, �bun�, 
�corespunzător�, �necorespunzător�. 
 
Autor: D.Saulea � Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională. 

 

 
14. 

 
 22. Articolul 26 va avea următorul 
cuprins:  
 "Art. 26. - Activitatea şi conduita 
poliţistului sunt evaluate o dată pe an, iar 
concluziile se consemnează în evaluarea de 
serviciu, cu acordarea unuia dintre 
următoarele calificative: «excepţional», 
«foarte bun», «bun», «satisfăcător», 
«nesatisfăcător»."  
 

 
 14. La articolul I punctul 22 articolul 26 
va avea următorul cuprins: 
 "Art. 26.- Activitatea şi conduita 
poliţistului sunt evaluate o dată pe an, iar 
concluziile se consemnează în documentul de 
serviciu, cu acordarea unuia din următoarele 
calificative: «excepţional», «foarte bun», «bun», 
«satisfăcător», «nesatisfăcător». 
 
Autor: Al.Stănescu � Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională. 
 

 

 
15. 

 
 23. Literele j), k) şi o) ale alineatului 
(1) al articolului 28 vor avea următorul 
cuprins:  

 
 15. La articolul I punctul 23 litera j) a 
alineatului (1) al articolului 28 va avea 
următorul cuprins:  

 



 

 

 "j) decontarea cheltuielilor de transport 
în cazul deplasării în interesul serviciului, 
mutării în alte localităţi şi o dată pe an pentru 
efectuarea concediului de odihnă, precum şi 
în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin 
hotărâre a Guvernului;  
 k) încadrarea activităţii în condiţii 
deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, 
potrivit legii; 
......................................................................... 
 o) consultanţă juridică asigurată de 
unitate, la cerere."  
 
 

"j) decontarea cheltuielilor de transport în cazul 
deplasării în interesul serviciului, mutării în alte 
localităţi şi o dată pe an pentru efectuarea 
concediului de odihnă, precum şi în alte situaţii,  
specificate prin ordinul ministrului, în 
condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;� 
 
Autor: M.Tudor � Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională. 
 

 
16. 

 
 23. Literele j), k) şi o) ale alineatului 
(1) al articolului 28 vor avea următorul 
cuprins:  
 "j) decontarea cheltuielilor de transport 
în cazul deplasării în interesul serviciului, 
mutării în alte localităţi şi o dată pe an pentru 
efectuarea concediului de odihnă, precum şi 
în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin 
hotărâre a Guvernului;  
 k) încadrarea activităţii în condiţii 
deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, 
potrivit legii; 
......................................................................... 
 o) consultanţă juridică asigurată de 
unitate, la cerere."  

 
 16. La articolul I punctul 23 litera j) a 
alineatului (1) al articolului 28 va avea 
următorul cuprins:  
 "j) decontarea cheltuielilor de transport în 
cazul deplasării în interesul serviciului, mutării în 
alte localităţi şi o dată pe an pentru efectuarea 
concediului de odihnă, în condiţiile stabilite prin 
hotărâre a Guvernului;� 
 
 Nemodificat. 
 
 
 
 Nemodificat. 
 

 



 

 

 
 

Autor: C.Canacheu � Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională. 
 

 
17. 

 
 26. După articolul 37 se introduce un 
nou articol, articolul 371, cu următorul 
cuprins:  
 "Art. 371. - La decesul unui poliţist, 
Ministerul Administraţiei şi Internelor acordă 
familiei acestuia sau persoanei care a suportat 
cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un 
ajutor suplimentar de deces egal cu de două 
ori salariul de bază avut."  
 

 
 17. La articolul I punctul 26 după 
articolul 37 se introduce un nou articol, 
articolul 371, cu următorul cuprins:  
 "Art. 371- La decesul unui poliţist, 
Ministerul Administraţiei şi Internelor acordă 
familiei acestuia sau persoanei care a suportat 
cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un 
ajutor suplimentar de deces egal cu de două ori 
salariul de bază avut. Dacă decesul a survenit în 
timpul unei misiuni, ajutorul suplimentar de 
deces va fi egal cu de cinci ori salariul de bază 
avut". 
 
Autor: M.Tudor � Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională. 
 

 

 
18. 

 
 29. Articolul 47 va avea următorul 
cuprins:  
 "Art. 47. - (1) Poliţistul poate fi 
delegat, detaşat ori transferat, potrivit 
normelor de competenţă aprobate prin ordin 
al ministrului administraţiei şi internelor, în 
condiţiile legii.  
 (2) Detaşarea poliţiştilor, cu acordul 
lor, în cadrul organelor speciale din structura 

 
 18. La articolul I punctul 29 alineatul (3) 
al articolului 47 va avea următorul cuprins:  
 Nemodificat. 
 
 
 
 
 Nemodificat. 
 

 



 

 

autorităţilor publice se face pe perioada 
stabilită prin dispoziţiile legale în vigoare.  
 (3) La încetarea detaşării, poliţistul va 
fi numit într-o funcţie echivalentă celei din 
care a fost detaşat, dacă este vacantă, sau în 
altă funcţie corespunzătoare gradului 
profesional deţinut, în condiţiile prezentei 
legi.  
 (4) Prevederile alin. (3) se aplică şi 
poliţiştilor care au desfăşurat misiuni 
internaţionale sau au participat la cursuri în 
străinătate, la încetarea acestor situaţii."  

 

 
 
 "(3) La încetarea detaşării, poliţistul va fi 
numit într-o funcţie echivalentă celei din care a 
fost detaşat sau în altă funcţie corespunzătoare 
gradului profesional deţinut, în condiţiile 
prezentei legi. 
 
Autor: I.Oltei � Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională. 

 
19. 

 
 30. Alineatul (5) al articolului 49 va 
avea următorul cuprins:  
 "(5) Organele de conducere ale 
Corpului vor fi alese din 4 în 4 ani şi vor 
reprezenta, în mod proporţional, toate 
categoriile de poliţişti. Pe durata mandatului, 
poliţiştii aleşi în organele de conducere vor fi 
detaşaţi, în condiţiile stabilite prin ordin al 
ministrului administraţiei şi internelor."  
 

 
 19. La articolul I punctul 30 alineatul (5) 
al articolului 49 va avea următorul cuprins:  
"(5) Organele de conducere ale Corpului vor fi 
alese din 4 în 4 ani şi vor reprezenta, în mod 
proporţional,  toate categoriile de poliţişti. Pe 
durata mandatului, poliţiştii aleşi în organele de 
conducere vor fi mutaţi, în condiţiile stabilite 
prin ordin al ministrului administraţiei şi 
internelor.� 
 
Autor: I.Oltei � Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională. 
 

 
Pentru respingere: termen 
neuzitat.  

 
20. 

 
 41. După articolul 69 se introduce un 
nou articol, articolul 691, cu următorul 

 
 20. La articolul I punctul 41 litera a) a 
alineatului (1) al articolului 691 va avea 

 
Pentru respingere: 
reglementare completă. 



 

 

cuprins:  
 "Art. 691. - (1) Limitele de vârstă în 
gradul profesional până la care poliţiştii pot fi 
menţinuţi în serviciu sunt:  
 a) pentru agenţii şi ofiţerii de poliţie, 
până la gradul de comisar-şef - 55 de ani;  
 b) pentru ofiţerii de poliţie cu gradul de 
chestor de poliţie ori superioare - 60 de ani.  
 (2) Chestorii de poliţie, chestorii 
principali de poliţie, chestorii şefi de poliţie şi 
chestorii generali de poliţie a căror stare de 
sănătate le permite rezolvarea în foarte bune 
condiţii a atribuţiilor ce le revin pot fi 
menţinuţi în serviciu până la vârsta de 62 de 
ani.  
 (3) Comisarii-şefi de poliţie pot fi 
menţinuţi în activitate până la vârsta de 57 de 
ani, dacă starea de sănătate le permite 
îndeplinirea atribuţiilor.  
 (4) Pentru ofiţerii prevăzuţi la alin. (2) 
şi (3), aprobarea de menţinere în serviciu se 
dă semestrial de către ministrul administraţiei 
şi internelor, la propunerea şefilor ierarhici ai 
acestora."  
 

următorul cuprins:  
 Nemodificat. 
 
 
 "a) pentru agenţii şi ofiţerii de poliţie, până 
la gradul de comisar-şef, inclusiv � 55 ani; 
 Nemodificat. 
 
 Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 Nemodificat. 
 
 
 
 Nemodificat. 
 
 
Autor: Al.Stănescu � Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională. 

 
21. 

 
 41. După articolul 69 se introduce un 
nou articol, articolul 691, cu următorul 
cuprins:  
 "Art. 691. - (1) Limitele de vârstă în 

 
 21. La articolul I punctul 41 litera b) a 
alineatului (1) al articolului 691 va avea 
următorul cuprins:  
 Nemodificat. 

 



 

 

gradul profesional până la care poliţiştii pot fi 
menţinuţi în serviciu sunt:  
 a) pentru agenţii şi ofiţerii de poliţie, 
până la gradul de comisar-şef - 55 de ani;  
 b) pentru ofiţerii de poliţie cu gradul de 
chestor de poliţie ori superioare - 60 de ani.  
 (2) Chestorii de poliţie, chestorii 
principali de poliţie, chestorii şefi de poliţie şi 
chestorii generali de poliţie a căror stare de 
sănătate le permite rezolvarea în foarte bune 
condiţii a atribuţiilor ce le revin pot fi 
menţinuţi în serviciu până la vârsta de 62 de 
ani.  
 (3) Comisarii-şefi de poliţie pot fi 
menţinuţi în activitate până la vârsta de 57 de 
ani, dacă starea de sănătate le permite 
îndeplinirea atribuţiilor.  
 (4) Pentru ofiţerii prevăzuţi la alin. (2) 
şi (3), aprobarea de menţinere în serviciu se 
dă semestrial de către ministrul administraţiei 
şi internelor, la propunerea şefilor ierarhici ai 
acestora."  
 

 
 
 Nemodificat. 
 
 "b) pentru ofiţerii de poliţie cu gradul de 
chestor de poliţie ori superioare � 58 ani; 
 Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 Nemodificat. 
 
 
 
 Nemodificat. 
 
 
Autor: M.Tudor � Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională. 

 
22. 

 
 41. După articolul 69 se introduce un 
nou articol, articolul 691, cu următorul 
cuprins:  
 "Art. 691. - (1) Limitele de vârstă în 
gradul profesional până la care poliţiştii pot fi 
menţinuţi în serviciu sunt:  

 
 22. La articolul I punctul 41 alineatul (2) 
al articolului 691 va avea următorul cuprins:  
 
 Nemodificat. 
 
 

 



 

 

 a) pentru agenţii şi ofiţerii de poliţie, 
până la gradul de comisar-şef - 55 de ani;  
 b) pentru ofiţerii de poliţie cu gradul de 
chestor de poliţie ori superioare - 60 de ani.  
 (2) Chestorii de poliţie, chestorii 
principali de poliţie, chestorii şefi de poliţie şi 
chestorii generali de poliţie a căror stare de 
sănătate le permite rezolvarea în foarte bune 
condiţii a atribuţiilor ce le revin pot fi 
menţinuţi în serviciu până la vârsta de 62 de 
ani.  
 (3) Comisarii-şefi de poliţie pot fi 
menţinuţi în activitate până la vârsta de 57 de 
ani, dacă starea de sănătate le permite 
îndeplinirea atribuţiilor.  
 (4) Pentru ofiţerii prevăzuţi la alin. (2) 
şi (3), aprobarea de menţinere în serviciu se 
dă semestrial de către ministrul administraţiei 
şi internelor, la propunerea şefilor ierarhici ai 
acestora."  
 

 
 
 
 
 "(2) Chestorii de poliţie, chestorii 
principali de poliţie, chestorii şefi de poliţie şi 
chestorii generali de poliţie a căror stare de 
sănătate le permite rezolvarea în foarte bune 
condiţii a atribuţiilor ce le revin pot fi menţinuţi 
în serviciu până la vârsta de 62 de ani, în 
condiţiile respectării art.10 lit.a)." 
 Nemodificat. 
 
 
 
 Nemodificat. 
 
 
Autor: V.Popescu � Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională. 
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 41. După articolul 69 se introduce un 
nou articol, articolul 691, cu următorul 
cuprins:  
 "Art. 691. - (1) Limitele de vârstă în 
gradul profesional până la care poliţiştii pot fi 
menţinuţi în serviciu sunt:  
 a) pentru agenţii şi ofiţerii de poliţie, 
până la gradul de comisar-şef - 55 de ani;  

 
 23. La articolul I punctul 41 alineatul (2) 
al articolului 691 se abrogă. 
 
 Nemodificat. 
 
 
 
 

 
Pentru susţinere: 
prevederea este 
discriminatorie. 
Pentru respingere: această 
prevedere are caracter 
excepţional. 
 



 

 

 b) pentru ofiţerii de poliţie cu gradul de 
chestor de poliţie ori superioare - 60 de ani.  
 (2) Chestorii de poliţie, chestorii 
principali de poliţie, chestorii şefi de poliţie şi 
chestorii generali de poliţie a căror stare de 
sănătate le permite rezolvarea în foarte bune 
condiţii a atribuţiilor ce le revin pot fi 
menţinuţi în serviciu până la vârsta de 62 de 
ani.  
 (3) Comisarii-şefi de poliţie pot fi 
menţinuţi în activitate până la vârsta de 57 de 
ani, dacă starea de sănătate le permite 
îndeplinirea atribuţiilor.  
 (4) Pentru ofiţerii prevăzuţi la alin. (2) 
şi (3), aprobarea de menţinere în serviciu se 
dă semestrial de către ministrul administraţiei 
şi internelor, la propunerea şefilor ierarhici ai 
acestora."  
 

 
 
 Se abrogă. 
 
 
 
 
 
 
 Nemodificat. 
 
 
 
 Nemodificat. 
 
Autor: Dinu Gheorghe � Grupul parlamentar 
PRM. D.Saulea � Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională.  
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 41. După articolul 69 se introduce un 
nou articol, articolul 691, cu următorul 
cuprins:  
 "Art. 691. - (1) Limitele de vârstă în 
gradul profesional până la care poliţiştii pot fi 
menţinuţi în serviciu sunt:  
 a) pentru agenţii şi ofiţerii de poliţie, 
până la gradul de comisar-şef - 55 de ani;  
 b) pentru ofiţerii de poliţie cu gradul de 
chestor de poliţie ori superioare - 60 de ani.  

 
 23. La articolul I punctul 41 alineatul (3) 
al articolului 691 se abrogă. 
 
 Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 (2) Chestorii de poliţie, chestorii 
principali de poliţie, chestorii şefi de poliţie şi 
chestorii generali de poliţie a căror stare de 
sănătate le permite rezolvarea în foarte bune 
condiţii a atribuţiilor ce le revin pot fi 
menţinuţi în serviciu până la vârsta de 62 de 
ani.  
 (3) Comisarii-şefi de poliţie pot fi 
menţinuţi în activitate până la vârsta de 57 de 
ani, dacă starea de sănătate le permite 
îndeplinirea atribuţiilor.  
 (4) Pentru ofiţerii prevăzuţi la alin. (2) 
şi (3), aprobarea de menţinere în serviciu se 
dă semestrial de către ministrul administraţiei 
şi internelor, la propunerea şefilor ierarhici ai 
acestora."  
 

 Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 Se abrogă. 
 
 
 
 Nemodificat. 
 
Autor: D.Saulea � Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională. 

 
PREŞEDINTE,          SECRETAR, 

                     
IOAN OLTEAN         KOVACS CSABA TIBERIU 

 
Expert parlamentar: 
Stelian Androne 
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