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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE

pentru modifîcarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Articol unic.- Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 21, partea introductivă a alineatului (5) va avea următorul
cuprins:

„(5) Poliţistului care intră în corpul ofiţerilor de poliţie în condiţiile art.9 
alin.(2) şi absolventului cu diplomă de licenţă al unui program de studii organizat 
la forma de învăţământ cu frecvenţă, respectiv cu frecvenţă redusă în cadrul 
Academiei de Poliţie «Alexandru loan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne i se 
acordă gradul profesional în funcţie de vechimea în structurile Ministerului 
Afacerilor Interne, astfel:”

2. La articolul 21, alineatul (11) va avea următorul cuprins:
„(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 afacerilor interne sau în condiţiile art.27^'^ lit.c), după îndeplinirea a 

minimum jumătate din stagiul obligatoriu prevăzut anterior.”
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3. La articolul 27^^, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Poate fi împuternicit poliţistul care îndeplineşte condiţiile de studii 

prevăzute în fişa postului, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi 
îndeplineşte condiţiile de ocupare a postului.”

4. Articolul 27^^ va avea următorul cuprins:
„Art.27^^.- (1) 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 următoarele situaţii:

a) în interesul serviciului;
b) la cererea poliţistului.
(2) Identificarea posturilor se efectuează prin sistem informatic, 

accesibil angajaţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, cu parametrii, 
indicatori şi condiţii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.”

5. La articolul 39, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Programul de lucru, formele de organizare a acestuia şi acordarea 

repausului săptămânal se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, după 

consultarea Corpului Naţional al Poliţiştilor şi reprezentanţilor organizaţiilor 

sindicale reprezentative.”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 

10 octombrie 2022, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din 

Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu


