
Comisia pentru aparare, ordine publicd si siguranta nationala
Nr. XXV/351/2021

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.360/2002 privind
Statutul politistului

(L127/2021)

In conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, 

prin adresa nr. L127/2021, Biroul permanent al Senatului a sesizat Comisia pentru 

aparare, ordine publica §i siguranta nationala pentru dezbaterea §i elaborarea 

raportului asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.360/2002 

privind Statutul politistului, ai carei initiatori sunt: Aelenei Evdochia - senator AUR; 

Boanca Rodica - senator AUR; Catana Gheorghe-Adrian - senator AUR; Cioromelea 

Valentin-Rica - senator AUR; Cosma Dorinel - senator AUR; Mateescu Sorin-Cristian - 

senator AUR; Neagu lonuj - senator AUR si Tarziu Claudiu-Richard - senator AUR.

Senatul este prima Camera sesizata.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare completarea art.21 

al Legii nr.360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile 

ulterioare, cu un nou alineat, alin.[5^), urmarindu-se aplicarea prevederilor 

alin.[5) al art.21 din actul normativ de baza si politistilor intrati m corpul 

ofiterilor de politie pana la data de 2 iulie 2018, daca prin aplicarea acestora li 

s-ar acorda un grad profesional mai mare, chiar daca acestia se aflau in perioada 

de tutela profesionala.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativa, cu observatii si

propuneri.
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Consiliul Economic si Social a avizat favorabil propunerea legislativa.

Comisia pentru munca, familie ?! protecjie sociala a avizat nefavorabil 

initiativa legislativa, iar Comisia pentru drepturile omului, egalitate de $anse, culte 

§i minoritafi a avizat-o favorabil.

In conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificarile ulterioare, la dezbateri au luat parte reprezentanti ai Ministerului Afacerilor 

Interne.

Pe parcursul mai multor sedinte, membrii Comisiei pentru aparare, ordine 

publica §i siguranta nationala au dezbatut initiativa legislativa si au hotarat, cu 

majoritate de voturi, sa adopte prezentul raport de respingere, fara amendamente.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din 

categoria legilor organice §i urmeaza a fi supusa dezbaterii si adoptarii in conformitate 

cu prevederile art.76 alin.^l) din ConstituJ;ia Romaniei, republicata.

Comisia pentru aparare, ordine publica §i siguranta na(ionala supune spre 

dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, prezentul raport de respingere, precum si 
propunerea legislativa.

Potrivit art. 75 alin.(l) din Constitufia Romaniei, republicata, §i ale art.92 alin.(7), 

pet. 2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare,

Senatul este prima Camera sesizata.

P,r^sedinte,

Sena^^/icoleta PAULIUC

Secretar,

Senator Gheorghita mInDRUTA
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