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în temeiul art. 2 alin. (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 Legii nr. 360/2002 

privind Statutul poliţistului (b295/l 0.05.2022).

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 24.05.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.86/17.05.2022, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu propunerile 

de modificare prevăzute în anexă.

Preşedinte, 

Bogdan SIMION
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Anexă

Propuneri de modificare aferente

propunerii legislative pentru modificarea Legii nr,360/2002privind Statutul poliţistului (b295/10,05,2022)

Nr. Text iniţial Text propus Motivarecrt.
1. La articolul 10 alin, f, Ut a), se modifică şi
va avea următoarea formă:

1. Textul în forma actuală este 
suficient argumentat şi prevede 
deja situaţiile propuse de 
iniţiator

Se elimină.

(1 ) La concursurile sau examenele prevăzute la 
art, 9 alin. (5) poate participa orice persoană care 
îndeplineşte, pe lângă condiţiile prevăzute la 
alin. (1), şi următoarele criterii specifice: 
a) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, 
permanente sau temporare, de orice natură, 
aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, care 
sa fie în zone precum: faţă, gât şi mâini

2. 4. Articolul 21, pct 11, se modifică şi va avea 
următorul conţinut:

Termenul de 3 ani este suficient.

(11) Persoanei care dobândeşte statutul de 
poliţist prin reîncadrare, încadrare directă sau 
transfer potrivit art 9 alin. (2 ) sau (2 ) sau care 
finalizează cursurile instituţiilor de învăţământ 
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nu i se 
poate modifica raportul de serviciu, prin 
delegare, detaşare, mutare sau transfer, timp de 5 
ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia 
situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii, 
sau în situaţii justificate/excepţionale, stabilite 
prin ordin al ministrului de interne sau în 
condiţiile art 27^^* lit. c), după îndeplinirea a

(11) Persoanei care dobândeşte statutul de 
poliţist prin reîncadrare, încadrare directă sau 
transfer potrivit art 9 alin. (2^) sau (2^) sau care 
finalizează cursurile instituţiilor de învăţământ 
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nu i se 
poate modifica raportul de serviciu, prin 
delegare, detaşare, mutare sau transfer, timp de 3 
ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia 
situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii, 
sau în situaţii justificate/excepţionale, stabilite 
prin ordin al ministrului de interne sau în 
condiţiile art 27^"^ lit. c), după îndeplinirea a



minim jumătate din stagiul obligatoriu prevăzut 
anterior.

minim jumătate din stagiul obligatoriu prevăzut 
anterior.

8, Articolul 27^^ şi Ut b, se modifică şi vor avea
următorul conţinut:

3.

Poliţistul poate fi mutat în aceeaşi unitate sau 
într-o altă unitate din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, din aceeaşi localitate sau din 
altă localitate, cu acordul şefului unităţii în care 
urmează să se mute, în următoarele situaţii:

a) în interesul serviciului;
b) la cererea poliţistului. Identificarea 

posturilor se efectuează prin sistem 
informatic, accesibil angajaţilor care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, cu 
parametri, indicatori şi condiţii stabilite prin 
ordin al ministrului afacerilor interne.

Poliţistul poate fi mutat în aceeaşi unitate sau 
într-o altă unitate din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, din aceeaşi localitate sau din 
altă localitate, cu acordul şefului unităţii în care 
este încadrat, precum şi al şefului unităţii în 
care urmează să se mute, în interesul serviciului.

Nu se justifică menţinerea 
mutării la cerere atât timp cât 
ocuparea tuturor funcţiilor 
prevăzute în statele de 
organizare este strict interesul 
angajatorului.

4. Art. 31 din Legea nr.360/2002 privind 
Statutul poliţistului, cu modifîcările şi 
completările ulterioare
(1) Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în 
interesul serviciului într-o altă localitate decât 
cea în care îşi are domiciliul şi 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 spaţiu de locuit 
corespunzător, are dreptul la o compensaţie 
pentru chirie de până la 50 % din salariul de 
bază.

(1) Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în 
interesul serviciului într-o altă localitate decât 
cea în care îşi are domiciliul şi 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 spaţiu de locuit 
corespunzător, are dreptul la o compensaţie 
pentru chirie de până la 50 % din salariul de 
bază, pentru închirierea unei locuinţe în acea 
localitate sau pe o rază de 50 de km faţă de 
aceasta.

in prezent, există o multitudine 
de situaţii in care poliţiştii nu 
pot identifica locuinţe pe care să 
le poată închiria în aceeaşi 
localitate în care îşi au locul de 
muncă, mai ales în structurile 
poliţiei de frontieră (exemplu : 
de regulă aeroporturile sunt 
situate în localităţi limitrofe 
marilor oraşe, fără posibilităţi de 
închiriere. Acelaşi lucru se 
regăseşte şi în situaţia 
localiutăţilor de frontieră 
izolate).____________________


