
EXPUNERE DE MOTIVE

1. Titlul proiectului de act normativ

Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
pentru modificarea si completarea Legii nr^364/2004 privind organizarea

si functionarea politiei judiciare

2. Motivul emiterii actului normativ

In prezent, organizarea si functionarea politiei judiciare este 
reglementata de Legea nr. 364/2004, republicata, cu 
modificarile ulterioare.

1.
Descrierea
situatiei
actuale In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 605 din 23 iulie 

2019 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 317 din 21 
mai 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a 
dispozitiilor art. 2 alin. (1), (2) si (3) si art. 6 alin. (1) din Legea 
nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare, 
prin care a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a 
prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 364/2004, republicata, 
cu modificarile ulterioare.

Curtea Constitutionala a retinut ca „fdrd a avea un continut 
contrarprevederilor constitutionale, art. 6 alin. (1) din Legea nr. 
364/2004 relevd necesitatea unei reglementdri suplimentare, 
clarificatoare, care sd detalieze criteriile si conditiile potrivit 
cdrora un lucrdtor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 
devine organ de cercetare al polifiei judiciare, dor si pe cele 
referitoare la promovarea si eliberarea in/din functiile 
structurilor de polifie judiciard”.

Totodata, Curtea Constitutionala a apreciat ca „dobdndirea 
calitdtii de organ de cercetare al polifiei judiciare, promovarea si 
eliberarea in/din aceastd functie nu poate deroga de la exigentele 
constitufionale relevate in jurisprudenta sa, (...) desemnarea in 
aceastd functie implicdnd o modificare a raportului de serviciu al 
polifistului, ce se manifestd prin atribufiile specializate 
circumscrise efectudrii activitdfilor de constatare a infractiunilor, 
de strdngere a datelor in vederea inceperii urmdririi penale si
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cercetare penala, prin subordonarea fata de procuror, de 
elementele de salarizare specifice”.

Analizand dispozitiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 364/2004, 
Curtea Gonstitutionala a observat ca „acestea nu creeazd un 
cadru clar, predictibil si lipsit de echivoc cu privire la conditiile 
de numire, promovare si eliberare in/din functie a organelor de 
cercetare penala. Astfel, nu se poate deduce modul in care sunt 
departajafi in mod concret, in vederea numirii, lucrdtorii 
specializati din Ministerul Afacerilor Interne, care sunt criteriile 
promovdrii si, mai ales, acelea ale eliberdrii din funcfie, in afard 
de cele referitoare la neindeplinirea sau mdeplinirea 
necorespunzdtoare a obligafilor ce derivd din calitatea de organ 
de cercetare penald al politiei judiciare, la care face trimitere, in 
mod expres, art. 6 alin. (2) din Legea nr. 364/2004”.

De asemenea, Curtea Gonstitutionala a constatat ca dispozitiile 
art. 6 alin. (1) din Legea nr. 364/2004 „nu relevd o solufe 
legislativd caracterizatd de suplete, d o derogare a legiuitorului 
de la competenta constitufonald de a stabili conditii si criterii 
dare, concrete, referitoare la aspecte esentiale ale raportului de 
serviciu al organelor de cercetare ale politiei judiciare”.

In ceea ce priveste organizarea si functionarea politiei 
judiciare, Constitutia Romaniei, republicata, prevede iii cuprinsul 
art. 131 alin. (3) faptul ca parchetele functioneaza pe langa 
instantele de judecata, conduc si supravegheaza activitatea de 
cercetare penala a politiei judiciare, in conditiile legii.

Norma constitutionala isi gaseste detalierea in cuprinsul mai 
multor acte normative cu putere de lege, dupa cum urmeaza:

1. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, 
cu modificarile si completarile ulterioare, relevante in cauza 
fiind prevederile:

a) art. 55 alin. (1) lit. a), b) si c) conform carora „Organele de 
urmdrire penald sunt: a) procurorul; b) organele de cercetare 
penala ale politiei judiciare; c) organele de cercetare penald 
speciale.”;

b) art. 55 alin. (4) conform caruia ,^tributiile organelor de 
cercetare penald ale politiei judiciare sunt indeplinite de lucrdtori 
specializati din Ministerul Administratiei si Internelor anmtr^ 
desemnati in conditiile legii speciale, care au primit



conform alprocurorului general al Parchetului de pe Idngd Inalta 
Curte de Casafie Justice ori avizul procurorului desemnat m 
acest sens. ”

c) art. 55 alin. (6) conform caruia „Organele de cercetare 
penald ale politiei judiciare si organele de cercetare penald 
speciale isi desfdsoard activitatea de urmdrire penald sub 
conducerea supraveghereaprocurorului.”

2. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
relevante in cauza fiind prevederile:

a) art. 66 alin. (2) conform carora „Organele de politic 
judiciard i§i desfdsoard activitatea de cercetare penald, in mod 
nemijlocit, sub conducerea §1 supravegherea procurorului, fiind 
obligate sd aducd la mdeplinire dispozitiile acestuia. ”

3. Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea 
politiei judiciare, republicata, cu modificarile ulterioare, act
normativ care reglementeaza aspecte administrative si 
organizatorice in stransa corelare cu aspectele procedural penale.

Analiza actelor normative enuntate anterior releva faptul ca 
unitatile de parchet conduc si supravegheaza activitatea de 
cercetare penala a politiei judiciare prin intermediul a trei piloni:

3.1. pilonul de procedure penala - sens in care:
a) organele de politie judiciara sunt obligate sa aduca la 

indeplinire dispozitiile procurorului;
b) anumite acte de procedura intocmite de politisti sunt supuse 

confirmarii procurorului.

3.2. pilonul administrativ - sens in care unitatile de parchet / 
procurorii au urmatoarele competence:

a) de a aviza desemnarea in structurile de politiei judiciare;
b) de a intocmi un referat de evaluare profesionala pentru 

politistii din cadrul politiei judiciare;
c) de a retrage avizul de desemnare in structurile politiei 

judiciare, in cazul constatarii neindeplinirii sau indeplinirii 
necorespunzatoare de catre politisti a obligatiilor ce le revin in 
activitatea desfasurata in calitatea de organe de cercetare pen^ 
ale politiei judiciare.



3.3. pilonul sanctionator - sens in care unitatile de parchet / 
procurorii au urmatoarele competente;

a) ca, pentru faptele de indisciplina savarsite de organele de 
cercetare penala ale politiei judiciare, sa solicite declansarea 
cercetarii prealabile pentru angajarea raspunderii disciplinare;

b) ca, in cazul neindeplinirii in mod nejustificat de catre organul 
de cercetare penala a dispozitiilor scrise ale procurorului, in 
termenul stabilit de acesta, sa aplice amendd judiciard.

In ceea ce priveste raporturile de serviciu ale politistilor 
care fac parte din politia judiciara, acestora li se aplica 
prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu 
modificarile si completarile ulterioare.

Acest aspect este intarit si de art. 10 din Legea nr. 364/2004 
republicata, cu modificarile ulterioare, potrivit caruia lucratorilor 
politiei judiciare li se aplica prevederile Statutului politistului si 
ale celorlalte acte normative in vigoare care reglementeaza 
activitatea structurilor din care fac parte.

Aratam ca reglementarea unor aspecte esentiale referitoare la 
cariera politistilor prin acte normative infralegale a constituit un 
mecanism specific perioadei in care au fost adoptate Legea nr. 
360/2002 si Legea nr. 364/2004.

Ulterior, atat ca urmare a unor decizii ale Curtii Constitutionale 
cat si ca urmare a necesitatii integrarii normelor referitoare la 
Statutul politistului in ansamblu reglementarilor privind functia 
publica, Legea nr. 360/2002 a suferit numeroase modificari si 
completari.

Relevante in speta supusa atentiei este abrogarea art. 78 alin.
(1) din Legea nr. 360/2002 care stabilea ca „procedura si cazurile 
de modificare si/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale 
polifistului se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si 
internelor” si reglementare distincta in cuprinsul legii a acestor 
proceduri si cazuri.

Cele mai recente si substantiale interventii normative asupra 
Legii nr.360/2002 sunt cele realizate prin Ordonanta de urgenta a 
Guvemului nr. 3/2016, Ordonanta de urgenta a Guvemului nn 
21/2016, Legea nr. 152/2016 si Ordonanta de urge^<§^ii/i4^ 
Guvemului nr. 53/2018.
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In prezent, ca urmare a acestor interventii legislative sunt 
reglementare in cuprinsul Legii nr. 360/2002, act normativ 
aplicabil politistilor din politia judiciara, aspecte referitoare la:

a) selectionarea si pregatirea politistilor (art. 8-12);
b) evaluarea activitatii profesionale individuale si a conduitei 

politistului (art. 26 - 26^);
c) modificarea si suspendarea raportului de serviciu al 

politistului (art. iT - 27^^);
d) ocuparea posturilor vacante, atat pentru functii de executie 

cat si de conducere, (art. 27^^ - 27"^^);
e) raspunderea juridica si sanctiuni (art. 55 - 63);
f) incetarea raporturilor de serviciu ale politistilor (art. 66 -

70).

Astfel, in ceea ce prevede ocuparea posturilor vacante, Legea 
nr. 360/2002 stabileste un set de mecanisnie de evaluare, 
examinare si/sau concurs menite a asigura selectionarea 
politistilor care indeplinesc cerintele posturilor respective, in 
conditii de echitate si profesionalism.

Aceste norme sunt clarificatoare, intrucat detaliaza criteriile si 
conditiile privind ocuparea posturilor vacante de politist, inclusiv 
a celor cu atributii de politie judiciara.

in ceea ce priveste valorificarea referatului intocmit de 
conducatorul parchetului sub coordonarea, controlul si 
Conducerea caruia isi desfasoara activitatea politistii care au 
calitatea de organe ale politiei judiciare, cu ocazia evaluarii 
activitatii profesionale individuale si a conduitei acestora, aratam 
ca normele subsecvente emise in temeiul art.6 alin.(4) din Legea 
nr.364/2004 contin exclusiv aspecte procedurale privind 
cooperarea intre unitatile de parchet si structurile de politie si nu 
afecteaza criteriile de evaluare prevazute la art.26^ din Legea 
nr.360/2002 privind statutul politistului, cu modificarile si 
completarile ulterioare.

Aratam faptul ca, potrivit art. 27^* alin. (1) lit. d) din Legea nr. 
360/2002 politistul este eliberat din functie si pus la dispozitie, in 
vederea numirii intr-o alta functie si atunci cand nu sunt acordat^ 
sau cand sunt retrase de catre autoritatile competente avi^p^ 
autorizatiile sau atestarile necesare exercitarii fiinctiei. I
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privind desemnarea in structurile de politic judiciara este unul 
dintre avizele la care se refera norma legala anterior invocata.

Aspectele referitoare la acest aviz au facut obiectul analizei 
Curtii Constitutional, care, in Decizia nr. 317 din 21 mai 2019, a 
constatat incadrarea in normele constitutionale a prevederilor art. 
2 alin. (3) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea si 
functionarea politiei judiciare, potrivit carora „ca organe de 
cercetare ale politiei judiciare functioneaza lucratori specializati 
din Ministerul Afacerilor Interne anume desemnati de ministrul 
afacerilor interne, cu avizul favorabil al procurorului general al 
Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, si isi 
desfasoara activitatea sub autoritatea procurorului general al 
Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie sau sunt 
desemnati si functioneaza in alt mod, potrivit unor legi speciale.”

Tinand cont de considerentele Deciziei Curtii Constitutionale 
nr. 317/2019, este necesar ca prin act normativ cu putere de lege 
sa fie instituite criterii si conditii care sa stea la baza acordarii, 
neacordari sau retragerii avizului de desemnare in structurile de 
politie judiciara.   

2. Proiectul de act normativ are in vedere punerea in acord a 
dispozitiilor Legii nr. 364/2004 cu Decizia Curtii Constitutionale 
nr. 317/2019 referitoare la excepfia de neconstitutionalitate a 
dispozitiilor art. 2 alin. (1), (2) ^i (3) si art. 6 alin. (1) din Legea 
nr. 364/2004 privind organizarea §i funcfonarea polifei 
judiciare, prin care a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate 
a prevederilor art. 6 alin. (1) din acest act normativ.

Schimbari
preconizate

Solatia normativa propusa are in vedere atat elementele 
cuprinse in dispozitivul Deciziei Curtii Constitutionale nr. 
317/2019 cat si cele retinute de Curte in considerentele sale.

Proiectul de act normativ are ca obiectiv punerea in acord a 
textului in vigoare cu evolutia cadrului legislativ incident. Avem 
in vedere modificarile aduse Legii nr. 360/2002 in sensul 
mentionat la pet. 1, precum si intrarea in vigoare a Legii nr. 
135/2010 privind Codul de procedura penala.

Astfel au fost identificate sursele de provenienta ale politistilor 
de politie judiciara si a fost reevaluata procedura de acordare a 
avizului de desemnare in politia judiciara, in acord cu Codui^ 
procedura penala. m.



In concret, in ceea ce priveste desemnare in politia judiciara si 
dobandirea calitatii de organ de cercetare al politiei judiciare, au 
fost instituite:

- norme exprese potrivit carora numirea si eliberarea din flinctie 
a ofiterilor si agentilor de politie din politia judiciara se realizeaza 
in conditiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului;

- competentele de desemnare, fiind stabilite in sarcina 
persoanelor care au competenta de numire in functia a politistului;

- incompatibilitatile politistului care are calitatea de organ de 
cercetare al politiei judiciare, in acelasi regim cu cel aplicabil 
magistratului si suplimentare celor stabilite de Statutul 
politistului;

- conditiile privind acordarea avizului de desemnare in politia 
judiciara;

in aceasta situatie au fost stabilite exceptii in ceea ce priveste 
obtinerea calificativului de cel putin „bine” la ultimele 3 evaluari 
anuale de serviciu, pentru politistii care sunt numiti in prima 
lunctie, precum si pentru politistul care nu are trei ani de activitate 
in Ministerul Afacerilor Interne (in cazul acestuia, conditia se 
aplica pentru evaluarile de serviciu intocmite).

- reguli aplicabile politistilor numiti in fimctie. Mai exact, pana 
la data desemnarii ca organ de cercetare al politiei judiciare, 
politistul numit in fimctie potrivit Legii nr. 360/2002 privind 
Statutul politistului, nu desfasoara activitati specifice urmaririi 
penale.

- aspecte de procedura privind solicitarea avizului de 
desemnare in politia judiciara, respectiv intocmirea unei note de 
fundamentare care sa justifice acordarea avizului si care sa 
confirme indeplinirea de catre politist a conditiilor de acordare;

- norme care identified unitatile in ale caror state de organizare 
sunt prevazute posturi cu atributii specializate in activitafile de 
constatare a inffacfiunilor, de strangere a datelor in vederea 
inceperii urmaririi penale §i de urmarire penala;



- situatiile de retragere a avizului de desemnare in politia 
judiciara, precum si aspectele procedurale. Astfel, retragerea 
avizului de desemnare in politia judiciary pentru neindeplinirea 
sau indeplinirea in mod defectuos in mod repetat de catre organul 
de cercetare al politiei judiciare a dispozitiilor scrise date de 
procuror, se face la solicitarea procuromlui care conduce si 
supravegheaza activitatea de urmarire penala desfasurata de 
organul de cercetare al politiei judiciare, cu avizul consultativ al 
procuromlui superior ierarhic si al sefului unitarii in care este 
incadrat politistul;

- situatiile de incetare a calitatii de organ de cercetare al politiei 
judiciare, precum si efectele intervenirii unei astfel de situatii;

Totodata, au fost prevazute norme tranzitorii, potrivit carora:
- avizele de desemnare in politia judiciara emise anterior 

intrarii in vigoare a actului normativ isi pastreaza valabilitatea;
- in cazul politistilor care, la data intrarii in vigoare a actului 

normativ, au calitatea de organe de cercetare ale politiei judiciare, 
dispozitiile privind incompatibilitatile stabilite se aplica dupa 90 
de zile de la intrarea in vigoare a acestuia. 

3. Alte 
informatii

Promovarea demersului pe calea ordonantei de urgenta are in 
vedere urmatoarele:

- activitatea de urmarire penala desfasurata de catre organele de 
cercetare penala ale politiei judiciare din cadrul Ministemlui 
Afacerilor Interne este un element esential de care depinde 
capacitatea de instmmentare a cauzelor penale,

- atributiile, raspunderile si incompatibilitatile ce revin 
personalului Ministemlui Afacerilor Interne in activitatea de 
urmarire penala confera acestuia un statutul socioprofesional 
specific.

- actualul cadm normativ ce reglementeaza nasterea, 
modificarea, suspendarea si incetarea raportului de serviciu ale 
politistilor este reprezentat de Legea nr. 360/2002 privind Statutul 
politistului, cu modificarile si completarile ulterioare,

- aspectele retinute in Decizia Curtii Constitutionale nr. 317 din 
21 mai 2019, prin care a fost admisa exceptia de 
neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 
364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare.



- necesitatea unei reglementari legale unitare, uniforaie, care sa 
instituie norme dare, previzibile si accesibile referitoare la 
organele de cercetare penala ale politiei judiciare,

- faptul ca, in urma pronuntarii Deciziei Curtii Constitutionale 
nr. 317 din 21 mai 2019, prevederile declarate ca fiind 
neconstitutionale au incetat sa mai produca efecte juridice, lipsa 
unei interventii legislative fiind de natura a genera interpretari 
contradictorii,

- necesitatea punerii in acord a dispozitiilor supuse controlului
de constitutionalitate cu decizia Curtii Constitutionale, prin 
adoptarea unor masuri legislative, in regim de urgenta.________

3. Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

1 ’. Impactul asupra mediului 
concurential si domeniului 
ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

2*. Impactul asupra sarcinilor 
administrative

Nu este cazul

2^. Impactul asupra 
intreprinderilor mid si mijlocii

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

3. Impactul social Proiectul are un impact social pozitiv prin 
reglementarea clara, la nivelul legislatiei 
primare, a unor aspecte esentiale privind 
politia judiciara si organele de urmarire 
penala speciale. in acest fel se asigura 
consolidarea mecanismelor specifice 
activitatilor de constatare a infractiunilor, 
de strangere a datelor in vederea inceperii 
urmaririi penale si de cercetare penala, cu 
impact direct asupra sigurantei cetatenilor.
Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

4. Impactul asupra mediului

5. Alte informatii
4. Impactul finandar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen 

scurt, pentru anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani) __



- mii lei -
Indicatori Anul

curent
Urmatorii 4 ani Media pe 5

am
2019 2020 2021 20231 2022

1. Modificari ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat
(i) contributii de 
asigurari
2. Modificari ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat
(i) cheltuieli de 
personal
(ii) bunuri si servicii
(iii) transferuri intre 
unitati ale
administratiei publice
b) bugete locale
(i) cheltuieli de 
personal
(ii) bunuri si servicii
c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat
(i) cheltuieli de 
personal
(ii) bunuri si servicii
3. Impact financiar, 
plus/minus, din care: 
(venituri-cheltuieli)
a) buget de stat



b) bugete locale
c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat
4. Propuneri pentm acoperirea 
cresterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentm a compensa 
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor 
veniturilor si/sau cheltuielilor 
bugetare

Masurile propuse nu presupun modificari ale veniturilor bugetare.7. Alte 
informatii

5. Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

1. Masuri normative necesare 
pentm aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ:
a) acte normative in vigoare ce 
vor fi modificate sau abrogate, ca 
urmare a intrarii in vigoare a 
proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi 
elaborate in vederea

■

Se propune modificarea si completarea 
Legii nr. 364/2004 privind organizarea si 
functionarea politiei judiciare.

. .

implementa^rii noilor dispozitii.
V. Compatibilitatea proiectului de 
act normativ cu legislatia in 
domeniul achizitiilor publice

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

2. Conformitatea proiectului de 
act normativ cu legislatia 
comunitara in cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

3. Masuri normative necesare 
aplicarii directe a actelor 
normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

4. Hotarari ale Curtii de Justitie a
Uniunii Europene_____ _______
5. Alte acte normative si/ sau
documente intemationale din care 
decurg angajamente___________

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.
Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.



6. Alte informatii
6. Consultarile efectuate m vederea elaborarii proiectului de act normativ
1. Informatii privind procesul de 
consultare 
neguvemamentale, institute de 
cercetare si alte organisme 
implicate.

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.organizatiicu

2. Fundamentarea alegerii 
organizatiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum si a modului 
in care activitatea acestor 
organizatii este legata de obiectul 
proiectului de act normativ.

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

3. Consultarile organizate cu 
autoritatile administratiei publice 
locale, in situatia in care proiectul 
de act normativ are ca obiect 
activitati ale acestor autoritati, in 
conditiile Hotararii Guvemului nr 
521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor ale 
autoritatilor administratiei publice 
locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative.

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

■

4. Consultarile desfasurate in
consiliilor

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.cadrul

interministeriale, in conformitate 
prevederile Hotararii 

Guvemului nr. 750/2005 privind 
constituirea

cu

consiliilor
interministeriale permanente.
5. Informatii privind avizarea de 
catre: Avizul Consiliului Legislativ
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a 
Tarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi

/nr.



Proiectul a fost discutat in cadml Comisiei 
de dialog social constituita la nivelul MAI 
din data de 20.09.2019.

6. Alte informatii

7. Activitati de informare publica privind elaborarea si implementarea
proiectului de act normativ

1. Informarea societatii civile cu 
privire la necesitatea elaborarii 
proiectului de act normativ

Proiectul a fost supus procedurii de 
transparenta decizionala, potrivit Legii nr. 
52/2003, si publicat pe pagina de internet a 
M.A.I. in data de

2. Informarea societatii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului in urma implementarii 
proiectului de act normativ, 
precum si efectele asupra sanatatii 
si securitatii cetatenilor ' sau 
diversitatii biologice

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

3. Alte informatii

8. Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a 
proiectului de act normativ de 
catre autoritatile administratiei 
publice centrale si/sau locale - 
infiintarea unor organisme sau

competentelor

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

extinderea
institutiilor existente

2. Alte informatii



Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvemului pentru modificarea si completarea Legii nr.364/2004 
privind organizarea si functionarea politiei judiciare, pe care il supunem Parlamentului 
spre adoptare.
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