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Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 218 din 23 aprilie 
2002 privind organizarea ^i functionarea Polifiei Romane si a Legii nr. 

360 din 6 iunie 2002 privind StatutuI politistului

ParlamentuI Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea §i 
functionarea Politiei Romane, republicata m Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 307 din data de 25 aprilie 2014, cu modificarile si completarile 
ulterioare, si Legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind StatutuI politistului, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 440 din data de 24 iunie 
2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza 
dupa cum urmeaza:

I. Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea $i 
functionarea Politiei Romane, republicata, se modifica $i se 
completeaza dupa cum urmeaza;

1. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„ (l)Inspectoratut Genera! al Politiei Romane este condus de un inspector 
general, numit de ministrul afacehlor interne.

(2)Inspectorul genera! este ajutat de adjunct! numiti de catre ministrul 
afacerilor interne"

2. La articolul 9, alineatui (1) se modified $i va avea urmatorul cuprins:

„ (l)in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane functioneaza Consiliul 
Superior, denumit in continuare Consiliu, constituit din inspectorul general al 
Inspectoratului General al Politiei Romane, adjunctii inspectorului general al 
Inspectoratului General al Politiei Romane, §efii directiilor generaie 5i ai 
directiilor din InspectoratuI General ai Politiei Romane, precum si pre§edintele 
Corpuiui National al Politi§tilor."



3. La articolului 12, alineatui (3) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

„ (3)Directorul general al Directiei generale de politie a municipiului Bucure§ti 
§i inspectorii-§efi ai inspectoratelor de politie judetene sunt numiti §i elibera^i 
din functie prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea 
inspectorului general al Inspectoratului General al Poli^iei Romane

4. La articolul 26, alineatui (1), punctele 12, 22 $i 26 se modifica si se 
completeaza si se introduce un nou punct, punctui 26^, cu urmatorul 
cuprins;

„12.aslgura, conform legii, protectia demnitarilor, judecatorilor si 
procurorilor §1 a familiilor lor, in cazurile in care via^a, integritatea corporala 
sau avutui acestora sunt supuse unor amenintari;

22.t;ine evidenja nominala a cetatenilor romani cu obligatii militare in mediul 
rural, iar, la solicitarea Statului Major al Apararii, si Tn mediul urban. In 
anumite situafii premergatoare instituirii starii de asediu, ori a 
mobilizarii partiale sau totale;

26.participa, in condijiile legii, impreuna cu alte unita^i ale Ministerului 
Afacerilor Interne, in colaborare cu forte ale Ministerului Apararii Nat;ionale, 
unita^i de protec^ie civila §\ alte organe prevazute de lege, la activitajile de 
salvare §i evacuare a persoanelor §i bunurilor periclitate de incendii, explozii, 
avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale §i catastrofe, precum §1 de 
limitare §i inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente;

26^. (1) In cazul instituirii starii de urgenfa, coordonarea aplicarii 
masurilor dispuse prin decret revine Inspectoratului General al Politiei 
Romane.
(2) In conditiile alin. (1), politia locala, in totalitate sau numai In 
anumite unitafi administrativ-teritoriale, i$l va desfasura activitatea in 
subordinea Inspectoratului General al Politiei Romane. "

5. La articolul 32, alineatui (6) se modifica si se completeaza ^i va avea 
urmatorul cuprins:

„ (6)Ministrul afacerilor interne prezinta, anual sau ori de cate ori i se solicits, 
Consiliului Suprem de Aparare a Jarii §i/sau Comisiilor pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala ale Parlamentului Romaniei rapoarte 
referitoare la activitatea de culegere a informatiilor, fondurile utilizate in acest 
scop, precum si la situa^ia operativa a Polit;iei Romane. "



II.Legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind StatutuI politistului, cu 
modificarile ^i completarile ulterioare, se modifica si se 
completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 69S alineatele (1), (3) si (4) se modifica ^i vor avea 
urmatorul cuprins:

„Art. 69^

(1) Limitele de varsta in gradul profesional pana la care poli5i§tii pot fi 
mentjinuti Tn serviciu sunt varstele standard de pensionare pentru limita de 
varsta prevazute de Legea nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de 
stat.
(3) Dupa implinirea varstei de 60 de ani, poli5i§tii prevazu^i la alln. (2) sunt 
mentinuti in serviciu pana la implinirea varstei de 62 de ani, la cerere, daca 
starea de sanatate le permite rezolvarea in foarte bune conditii a atributiilor ce 
le revin, cu aprobarea ministrulul afacerilor interne.
(4) in raport cu nevoile de incadrare, politi§tii, aiyi decat cei prevazuti la alin.
(2) , sunt ment;inuti in serviciu,dupa implinirea varstei standard de pensionare 
pana la varsta de 60 de ani, la cerere,dupa cum urmeaza:
a) cu aprobarea ministrului afacerilor interne, pentru ofiterli de polijie;
b) cu aprobarea inspectorilor generali/similari, pentru agenjii de poli^ie."

2. La articolul 69^, alineatui (1) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins;

„Art. 69^

(l)Prin exceptie de la prevederile art. 69^ ofijerii de polit;ie §i agentii de 
politie, personalul de specialitate medico-sanitar, indiferent de gradul 
profesional de^inut, sunt men^inuti in serviciu, la cerere, dupa implinirea 
varstei standard de pensionare, daca starea de sanatate le permite rezolvarea 
in bune conditii a atributiilor ce le revin, pana la implinirea varstei de pensioare 
pentru personalul de specialitate medico-sanitar civil."

Aceasta lege a fost adoptata de ParlamentuI Romaniei, cu 
respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia 
Romaniei, republicata.
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