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Către 

 

 Biroul Permanent al Camerei Deputaților 

 

 

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

Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, transmis pentru dezbatere în fond 

Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională cu adresa PL-x nr. 287 

din 20 mai 2020. 

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

categoria legilor organice. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Laurențiu-Dan LEOREANU 
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RAPORT 

asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.360/2002 privind 

Statutul poliţistului 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

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

fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectului de Lege pentru completarea Legii 

nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, transmis cu adresa PLx nr. 287 din 20 mai 

2020 și înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională cu 

nr.4c-15/171 din 21 mai 2022. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.360/2002. Intervenţiile legislative vizează crearea cadrului juridic astfel încât 

studenţii Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuzaˮ a Ministerului de Interne, care 

sunt declaraţi inapţi pentru continuarea studiilor prin decizie medicală definitivă 

dispusă de către autorităţile competente, la cerere, să poată opta pentru continuarea 

programelor de studii de ordine publică şi siguranţă publică, respectiv, drept, 

organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, fără ca la absolvire să li se acorde 

gradul profesional şi fără a fi încadraţi în Ministerul de Interne. Totodată, studenţii 

aflaţi în această situaţie urmează a fi exoneraţi de obligaţia restituirii cheltuielilor 

efectuate pe timpul desfăşurării programelor de studii.  

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 avizului cu nr. 117 din 14 

februarie 2020. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil potrivit hotărârii transmise cu 

nr.758 din 11 februarie 2020. 

Guvernul susține adoptarea inițiativei legislative, potrivit punctului de vedere 

cu nr.6967 din 18 august 2020. 



 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 

proiectul de Lege în ședința desfășurată în data de 1 noiembrie 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 invitați, domnul senator Marcel Vela – inițiator, iar 

din cadrul Ministerului Afacerilor Interne domnul secretar de stat Adrian Voican și 

domnul chestor de poliţie Valentin Minoiu - Director general al Direcţiei Generale 

Management Resurse Umane. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

propună Plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru 

completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului - PLx 287/2020, 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 

Consilier parlamentar 

Ina FILOTE 



Anexă 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului 

 

Nr.crt. Text în vigoare Text adoptat de Senat 

 

Amendamente 

 

Motivare 

1.    

LEGE 

pentru completarea Legii nr. 

360/2002 privind Statutul polițistului 

 

 

Nemodificat 

 

 

2.   Articol unic. – 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 completează după cum urmează 

Nemodificat 

 
 

3.   1. La articolul 21, după alineatul (1), 

se introduce un nou alineat, alin.(11), 

cu următorul cuprins: 

 

“(11) Prin excepție de la prevederile 

alin.(1), studenții Academiei de Poliție 

<<Alexandru Ioan Cuza>> a 

Ministerului Afacerilor Interne, care 

sunt declarați inapți pentru continuarea 

studiilor prin decizie medicală 

definitivă dispusă de către autoritățile 

competente, pot opta pentru 

continuarea studiilor în aceeași 

instituție în programul de studii de 

licență de drept, organizat la forma de 

1. La articolul 21, după alineatul 

(11), se introduce un nou alineat, 

alin.(12), cu următorul cuprins: 

 

“(12) Prin excepție de la prevederile 

alin.(1), studenții Academiei de Poliție 

<<Alexandru Ioan Cuza>> a 

Ministerului Afacerilor Interne, care 

sunt declarați inapți pentru 

continuarea studiilor prin decizie 

medicală definitivă dispusă de către 

autoritățile competente, pot opta 

pentru continuarea studiilor în aceeași 

instituție în programul de studii de 

licență de drept, organizat la forma de 

Tehnică legislativă 



 

învățământ cu frecvență, fără ca, la 

absolvire, să li se acorde gradul 

profesional și fără obligația de a fi 

încadrați în Ministerul Afacerilor 

Interne.” 

învățământ cu frecvență, fără ca, la 

absolvire, să li se acorde gradul 

profesional și fără obligația de a fi 

încadrați în Ministerul Afacerilor 

Interne.” 

 

Autor:  

Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională 

4.   2. După articolul 70, se introduce un 

nou articol, art.701, cu următorul 

cuprins: 

 

“Art.701.- Studenții Academiei de 

Poliție <<Alexandru Ioan Cuza>> a 

Ministerului Afacerilor Interne, aflați în 

situația prevăzută la art.21 alin (11), 

sunt exonerați de obligația restituirii 

cheltuielilor efectuate pe timpul 

desfășurării programelor de studii, 

asumată prin angajamentele încheiate 

în condițiile art.70 alin. (1).” 

 

2. După articolul 70, se introduce un 

nou articol, art.701, cu următorul 

cuprins: 

 

“Art.701.- Studenții Academiei de 

Poliție <<Alexandru Ioan Cuza>> a 

Ministerului Afacerilor Interne, aflați 

în situația prevăzută la art.21 alin (12), 

sunt exonerați de obligația restituirii 

cheltuielilor efectuate pe timpul 

desfășurării programelor de studii, 

asumată prin angajamentele încheiate 

în condițiile art.70 alin. (1).” 

 

Autor:  

Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională 

 

Tehnică legislativă 

 

 

 


