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PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENAT 

LEGE 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea şi functionarea 

Politiei Române, precum şi pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 

politistului 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Art.I.- Legea nr.218/2002 privind organizarea şi functionarea Politiei Române, republicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.170 din 2 martie 2020, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

1. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.8.- (1) Inspectoratul General al Politiei Române este condus de un inspector 

general, numit de ministrul afacerilor interne. 

(2) Inspectorul general este ajutat de adjuncti numiti de către ministrul 

afacerilor interne." 

2. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.9.- (1) În cadrul Inspectoratului General al Politiei Române functionează 

Consiliul Superior, denumit în continuare Consiliu, constituit din inspectorul general al 

Inspectoratului General al Poliliei Române, adjunctii inspectorului general al Inspectoratului 

General al Poliliei Române, şefii directiilor generale şi ai direcliilor din Inspectoratul General al 

Politiei Române, precum şi preşedintele Corpului National al Poliliştilor." 
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3. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(3) Directorul general al Direcliei generale de polilie a municipiului Bueureşti şi 

inspectorii-şefi ai inspectoratelor de polilie judelene sunt numili şi eliberali din funclie prin ordin 

al ministrului afacerilor interne, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al 

Poliliei Române." . 

4. La articolul 26 alineatul (1), punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„12. asigură, conform legii, proteclia demnitarilor, judecătorilor şi procurorilor şi a 

familiilor lor, în cazurile în care viala, integritatea corporală sau avutul acestora sunt supuse unor 

ameninlări;" 

5. După articolul 26, se introduce an nou articol, art.261, cu următorul cuprins: 

„Art.26'.-(1) În cazul instituirii stării de urgenlă, on a unor situalii exceplionale în 

care este afectată gray ordinea publică, coordonarea aplicării măsurilor dispuse prin decret revine 

Inspectoratului General al Poliliei Române. 

(2) În condiliile alin.(1), polilia locală, în totalitate sau numa.i în anumite 

unităli adniinistrativ-teritoriale, îşi va desfăşura activitatea în subordinea Inspectoratului General. 

al Poliliei Române." 

6. La articolul 32, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(6) Ministrul afacerilor interne prezintă, anual sau on de câte on i se solicită, 

Consiliului Suprem de Apărare a `)'ării şi/sau Comisiilor pentru apărare, ordine publică şi 

siguranlă nalională ale Parlamentului României rapoarte referitoare la activitatea de culegere a 

informaliilor, fondurile utilizate în acest scop, precum şi la situalia operativă a Poliliei Române." 

Art.II.- Legea nr.360/2002 privind Statutul polilistului, publicată în Monitorul Ofrcial al 

României, Partea I, nr.440 din 24 junk 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică după cum urmează 

1. La articolul 691, alineatele (1), (3) şi (4) se modiTică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„Art.691 .- (1) Limitele de vârstă în gradul profesional până la care poliliştii pot fi 

menlinuli în serviciu stint vârstele standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de 

Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare. 
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(3) După împlinirea vârstei de 60 de ani, poliliştii prevăzuli la aim . (2) sunt 

menlinuli în serviciu până la împlinirea vârstci de 62 de ani, la cerere, dacă starea de sănătate le 

permite rezolvarea în foarte bune condilii a atribuliilor cc le revin, prin ordin al ministrului 

afacerIlor interne. 

(4) În raport cu nevoile de încadrare, poliliştii, allii decât cei prevăzuli la 

alin (2), sunt menlinuli în serviciu, după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta 

de 60 de ani, la cerere, după cum urmează: 

a) prin ordin al ministrului afacerilor interne, pentru ofilerii de polilie; 

b) prin dispozilie a inspectorilor generali/similari, pentru agenlii de 

polilie; 

c) prevederile cuprinse la lit.a) şi b) se aplică şi poliţiştilor care an 

oblinut o aprobare în prealabil." 

2. La articolui 692, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.692.- (1) Prin exceplie de la prevederile art.69', ofilerii de polilie şi agenlii de 

polilie, personalul de specialitate medico-sanitar, indiferent de gradul profesional delinut, sunt 

menlinuli în serviciu, la cerere, după împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă starea de 

sănătate le permite rezolvarea în bune condilii a atribuliilor ce le revin, până la împlinirea vârstei 

de pensionare pentru personalul de specialitate medico-sanitar civil: ' 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 12 mai 2020, cu 

respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constituxia României, republicată. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 

Rodi
Rectangle




