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referitoare Ia propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.360/2002 privind Statutul pol'iţistului (b212/29.04.2020) 

În temeiul art. 2 alit. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 lit. 

a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat cu 

privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea $ completarea Legii nr. 360/2002 

privind Statutul poliţistului (6212/29.04.2020). 

În temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modifrcările şi completările ulterioare, şi art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 21.05.2020, 

desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.37/18.03.2020, modificată prin 

Hotărârea Plenului nr. 52/14.05.2020, părţile reprezentate in Plenul Consiliului Economic şi Social 

şi-au exprimat următoarele puncte de vedere: 

➢ reprezentaniii asocialiilor şi fundaliilor neguvernamentale ale societălii civile şi 2 

reprezentanţi ai părţii patronale au votat pentru avizarea FAVORĂBILA a proiectului 

de act normativ; 

➢ reprezentanţii părţii sindicale şi 3 reprezentanţi ai părţii patronale au votat pentru avizarea 

FAVORABILA a proiectului de act normativ, cu propunerile de modificare prevăzute 
în anexă; 

➢ 2 reprezentanţi ai părţii patronale au votat pentru avizarea NEFAVORABILĂ a 

proiectului de act normativ, cu motivarea că "lasă loc pentru şi mai multe abuzuri ale 

poliţiştilor, încercând să îngrădească posibilitatea de a demonstra aceste abuzuri". 
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Anexă 

Propunerile de modificare aferente 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistalai 

(b212/29.04.2020) 

Nr. 
crt. 

Text initial Text propus Motivare 

1. 9. La articolul 31, alineatele (1) şi (1`) se 
modiftcă şi vor avea următorul cuprins: 
Art. 31 
(1) Polilistul numit în prima funclie sau mutat în 
interesul serviciului într-o altă localitate decât 
cea în care îşi are domiciliul, af7ată la mai mult 
de 70 km de acesta şi care nu deline locuinlă 
proprietate personală în acea localitate, nici el şi 

Textul propus creează o 
discrimnare pentru 
potenlialii beneficiari ai 
dreptului la compensalia 
pentru chine care au o 

(1) Polilistul numit în prima funclie sau mutat în 
interesul serviciului într-o altă localitate decât 
cea în care îşi are domiciliul, şi care nu deline 
locuinlă proprietate personală în acea localitate, 
nici el şi nici solia/solul acestuia, în situalia în 
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2. 

nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se 
poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, are 
dreptul la o compensaţie pentru chine de până la 
50 % din salariul de bază funcţie în plată. China 
i se acordă poliţistului care închiriază, conform 
legii, un imobil aflat în acea localitate în care îşi 

desfăşoară activitatea sau pe o rază de 35 km. 

(11)Poliţistut numit în prima funcţie sau mutat în 
interesul serviciului în localitatea în care îşi are 
domiciliul, dar care nu deţine locuinţă 

proprietate personală în acea localitate, nici el şi 

nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se 
poate asigura spaţiul de locuit corespunzător, 

poate beneficia de compensaţia lunară pentru 
chine, prevăzută la aim . (1), în acea localitate 
sau pe o rază de 35 km, în cazuri justificate, pe 
baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o 
comisie constituită prin ordin al ministrului 
administraţiei şi internelor, însuşite de către 

conducătorul unităţii din care face parte 
poliţistul, la solicitarea acestuia. 
10. La articolul 39, alirreatul (2) se modifică şi 

va avea următorul cuprins.• 
(2) Programul de lucru, formele de organizare a 
acestuia şi acordarea repausului săptămânal se 
stabilesc prin ordin al ministrului de interne, 
după consultarea Corpului Naţional al 
Poliţiştilor şi organizaţiilor sindicale 
reprezentative la nivelul MAI. 

care nu i se poate asigura spaţiu de locuit 
corespunzător, are dreptul la o compensaţie 

pentru chine de până la 50 % din salariul de 
funcţie în plată. China i se acordă poliţistului 

care închiriază, conform legii, un imobii aflat în 
acea localitate în care îşi desfăşoară activitatea 
sau pe o rază de 35 km 

(1 5Poliţistut numit în prima funcţie sau mutat în 
interesul serviciului în localitatea în care îşi are 
domiciliul, dar care nu deţine tocuinţă 

proprietate personală în acea localitate, nici el şi 

nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se 
poate asigura spaţiul de locuit corespunzător, 

poate beneficia de compensaţia lunară pentru 
chine, prevăzută la alt . (1), în acea localitate 
sau pe o rază de 35 km, în cazuri justificate, pe 
baza rezultatelor anchetei sociate efectuate de o 
comisie constituită prin ordin al ministrului 
administraţiei şi internetor, însuşite de către 

conducătorul unităţii din care face parte 
poliţistul, la solicitarea acestuia. 

(2) Programul de lucru, formele de organizare a 
acestuia şi acordarea repausului săptămânal se 
stabilesc prin ordin al ministrului de interne, 
după consultarea Corpului Naţional al 
Poliţiştilor şi organizaţiilor sindicale la nivelul 
MAI. 

locuinţă într-o altă localitate 
aflată între 0 si 70 de km de 
localitatea in care a fost 
numit în prima funcţie sau 
mutat in interesu] 
serviciului. De asemenea, se 
impune corelarea sintagmei 
„salariu de bază" cu 
legislaţia în vigoare (Legea 
nr. 153/2017) 

3. 11. După art. 71 se introduce un non articol, 
articolul 71], Cu următorul cuprins.• 
Art. 711

(1) Prevederile prezentei legi se aplică, în mod 
corespunzător, şi personalului Poliţiie de 
frontieră română, Inspectoratului general pentru 

(1) Prevederile prezentei legi se aplică, în mod 
corespunzător, şi personalului Poliţiie de 
frontieră română, Inspectoratului general pentru 

Dacă justificarea este legată 
de riscurile pe care şi le 
asumă poliţistul şi familia 
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imigrări, Direcţiei generale de informaţii şi imigrări, Direcţiei generale de informaţii şi acestuia în activitate. 
protecţie internă, Direcţiei generale anticorupţie, 

Agenţiei naţionale antidrog, Agenţiei naţionale 

protecţie internă, Direcţiei generale anticorupţie, 

Agenţiei naţionale antidrog, Agenţiei naţionale 

împotriva traficului de persoane, Centrului împotriva traficului de persoane, Centrului 
naţional STS, Academiei de poliţie "Alexandru naţional STS, Academiei de poliţie "Alexandru 
Ioan Cuza", Institutului de studii pentru ordine Ioan Cuza", Institutului de studii pentru ordine 
publică, Oficiului responsabilului cu protecţia publică, Ofrciului responsabilului cu protecţia 

datelor personale, unităţilor din aparatul central datelor personale, unităţilor din aparatul central 
al MAI şi subordonate acestora. al MM şi subordonate acestora, doar în cazul 

în care aceştia desfăşoară activităţi operative 
care sunt considerate a fi de risc, menţionate 

în fişa postului. Prevederea nu se aplică 

personalului administrativ si/sau nu sunt in 
contact direct cu potenţialii infractori 


