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ROÎVUNIAs
io.oG^, loaa.

AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea 

Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului se 

completează după cum urmează:

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului se completează după 
cum urmează: (b295/10.05.2022), transmisă de Secretarul General al 
Senatului cu adresa nr. XXXV/2439/17.05.2022 şi înregistrată la 

Consiliul Legislativ cu nr. D573/18.05.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată 

şi al art. 33 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Prezenta propunere legislativă are, în fapt, ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea unor dispoziţii din Legea 

nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Se preconizează reglementarea condiţiilor privind recrutarea, 
selecţionarea şi repartizarea pe posturi şi pe unităţi a candidaţilor la 

concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului 
Afacerilor Interne, stabilirea unor criterii clare şi unitare potrivit 
cărora un agent sau un ofiţer de poliţie poate ocupa funcţii de 
conducere sau comandă, precum şi adoptarea unor soluţii tehnico- 

organizatorice cu privire la activitatea de mutare la cerere prin



realizarea unei aplicaţii informatice care să asigure transparenţă şi 
corectitudine.

2. Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art. 73 

alin. (3) lit. j) din Constituţia României, republicată, iar în aplicarea 

dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentală, prima Cameră 

sesizată este Senatul.
3. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu 

se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
4. La titlu, pentru menţionarea tuturor evenimentelor legislative 

suferite de actul normativ de bază, este necesară reformularea acestuia 

în acord cu normele de tehnică legislativă astfel:
„Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 

privind Statutul poliţistului”
5. La articolul unic, pentru respectarea uzanţei normative, 

propunem reformularea părţii introductive astfel:
„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 şi se completează, după cum urmează:”.
6. La partea dispozitivă a pct. 1, în acord cu uzanţele 

normative, propunem redactarea acesteia astfel:
„1. La articolul 10 alineatul (1^), litera a) se modifică şi va 

avea următorul cuprins:”.
în continuare, va fi redat doar textul vizat a fi modificat, 

respectiv cel prevăzut la lit. a), identificat în mod corespunzător, nu şi 
partea introductivă a alineatului din care face parte, întrucât aceasta nu 

a fost modificată. Reiterăm observaţia şi pentru pct. 3, caz în care vor 
fi prezentate doar normele prevăzute pentru lit. d) şi e) ale alin. (5) al 
art. 21, marcate ca atare.

în plus, se impune eliminarea marcajului, exprimat prin expresia 

„Articolul 10” care precedă textul propriu-zis, deoarece nu se. are în 

vedere modificarea în integralitate a elementului structural enunţat.
Observaţia este valabilă pentru toate situaţiile similare. în acest 

sens, exemplificăm, pct. 6, pct. 7, cel de al treilea pct. 6, cel de al 
doilea pct. 7 şi actualul pct. 8.

La textul propus pentru lit.a), semnalăm că sintagma „în zone 

precum: faţă gât şi mâini” nu este suficient de previzibilă. Este
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necesară reformularea textului astfel încât să poată fi delimitate exact 
toate zonele de pe corp avute în vedere”.

7. La pct. 2, pentru menţionarea corectă a elementului 
structural supus modificării, partea dispozitivă se va reformula astfel:

„2. La articolul 10 alineatul (5) se modifică şi va avea
următorul cuprins:”

Referitor la textul propus, semnalăm că, în jurisprudenţa sa, de 

exemplu, prin Decizia nr. 666/2021, Curtea Constituţională a statuat 
că ..aspectele esenţiale referitoare la ocuparea posturilor trebuie 

reglementate prin lege organică, iar nu prin acte administrative cu 

caracter inferior legif. Faţă de cele de mai sus, sugerăm revederea 

normei cu referire la sintagma „repartizarea pe posturi si pe unităţi a 
candidaţilor”, astfel încât să fie exclus riscul reglementării prin ordin 

al ministrului a unor aspecte esenţiale privind ocuparea posturilor,
A

care ţin de domeniul legii organice. In acest sens, recomandăm ca 
proiectul să fie completat cu norme referitoare la criteriile şi 
modalitatea de repartizare pe posturi, urmând ca metodologia aprobată 

prin ordin al ministrului, la care se face trimitere, să detalieze 
aspectele pur procedurale de repartizare.

8. La pct, 3, din considerentul menţionat la punctul anterior, 
partea dispozitivă se va reformula astfel::

„3. La articolul 21 alineatul (5), după litera c) se introduc 

două noi litere, lit. d) şi e), cu următorul cuprins:”.
Referitor la textul propus, semnalăm că acesta nu este în acord 

cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 298/2021, prin care s-a constatat 
că ..soluţia legislativă a art. 21 alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind 

Statutul poliţistului, care exclude absolvenţii cu diplomă de licenţă ai 
unui program de studii de ordine şi siguranţă publică, respectiv drept, 
organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă în cadrul Academiei de 

Poliţie „Alexandru loan Cuza“ a Ministerului Afacerilor Interne, de la 

posibilitatea valorificării vechimii în structurile Ministerului Afacerilor 

Interne în vederea stabilirii gradului profesional acordat după 
absolvire, este neconstituţională'’/

Se impune punerea textului în acord cu decizia Curţii 
Constituţionale.

9. La pct. 4, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, 
precum şi pentru o identificare corectă a subdiviziunii structurale
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supusă modificării, partea dispozitivă va fi redactată după cum 

urmează:
„4. La articolul 21 alineatul (11) se modifică şi va avea

următorul cuprins:”.
A

In textul prevăzut pentru art. 21 alin. (11), pentru rigoarea 
exprimării, propunem inserarea cuvântului dispoziţiilor” înaintea 

sintagmei „art. 9 alin. (2*) sau (2^)”.
De asemenea, în acord cu dispoziţiile din anexa nr. 1 la 

Hotărârea Parlamentului României nr. 42/2021, sintagma „ministrului 

de interne.” Se va reda sub forma „ministrului afacerilor interne”.
Totodată, pentru corectitudinea redactării, sintagma „în 

condiţiile Articolul 27^'* lit.C,” trebuie înlocuită cu expresia „în 
condiţiile prevăzute la art. 27^^* lit. c),”.

10. La pct. 5, prin care se preconizează introducerea după 
art. 26^ a unui nou articol, precizăm că, deşi art. 27 a fost abrogat prin 

art. I pct. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul 

poliţistului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 118/2017, nu este 
posibilă introducerea unui element structural marcat ca art. 27, potrivit 
normelor de tehnică legislativă.

Prin unnare, noul articol va fi marcat ca art. 26^, iar partea 
dispozitivă a pct.5 va avea următorul conţinut:

„5. După articolul 26^ se introduce un nou articol, art. 26^, 
cu următorul cuprins:”

Pe cale de consecinţă, articolul în cauză trebuie marcat în mod 

corespunzător.
La alin. (2) al articolului în discuţie, întrucât textul propus 

reprezintă o dispoziţie fmală, acesta trebuie cuprins într-un articol 
distinct, în finalul actului normativ, marcat cu cifră romană. In cazul 
însuşirii acestei observaţii, articolul unic va deveni art.I.

11. La pct. 6, pentru menţionarea corectă a intervenţiei 
legislative preconizate, respectiv modificarea art. 27*^ alin. (2), partea 
dispozitivă se va reformula astfel:

„6. La articolul 27^^ alineatul (2), se modifică şi va avea 

următorul cuprins:”
12. La pct. 7, din considerentul menţionat la punctul anterior, 

partea dispozitivă se va reformula astfel:
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„7. La articolul 27'^ alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:”
La textul propus pentru art. 27’^ alin. (1), pentru rigoarea 

exprimării, propunem ca sintagma „pentru încă maximum 6 luni” să 

fie înlocuită cu expresia „pentru încă o perioadă de maximum 6 

luni”, iar sintagma, „.perioada maximă de 1 an” să .
Totodată, semnalăm că norma de trimitere la „Articolul 2^^ 

pct. 2”, nu poate fi identificată în actul normativ de bază, fiind greşită. 
Se impune reformularea textului în sensul indicării corecte a normei 
de trimitere.

13. Precizăm că după partea dispozitivă a pct. 7, figurează o 

alta, marcată incorect cu cifra 6. Este necesară renumerotarea corectă 

a tuturor punctelor subsecvente pct.7
14. La cel de al doilea pct. 6, întrucât modificarea vizează cea 

mai mare parte a conţinutului art. 27*^ pentru un plus de accesibilitate 

a normei, propunem ca intervenţia legislativă să vizeze întreg
A

articolul. In această situaţie, partea dispozitivă se va reformula astfel:
„... Articolul 27'^ se modifică şi va avea unnătorul cuprins:”.

La textul propus pentru lit. b), semnalăm că, pentru respectarea 
art. 49 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cea de-a doua teză trebuie să fie cuprinsă 
într-un alineat distinct în cadrul aceluiaşi articol.

15. La cel de al treilea pct. 6, pentru indicarea corectă a 
elementului structural modificat, partea dispozitivă trebuie redactată 
astfel:

„... La articolul 27“^ alineatul (3) se modifică şi va avea
următorul cuprins:”.

In continuare, textul supus modificării va fi precedat de 

marcajul corespunzător elementului structural modificat.
16. La cel de al doilea pct. 7, este necesar ca partea 

dispozitivă să fie redactată potrivit uzanţei normative astfel;
„... La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea

următorul cuprins:”.
17. La actualul pct. 8, pentru indicarea corectă a elementului 

structural modificat, având în vedere că nu se intervine legislativ 

asupra întregului art.60, partea dispozitivă trebuie reformulată astfel;
„... La articolul 60, alineatul (1) se modifică şi va avea

următorul cuprins:”.
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18. Luând în considerare prevederile art. 70 alin. (1) din Legea 

nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
este de analizat dacă în finalul proiectului nu ar trebui să fie inserat un 

articol distinct, care să cuprindă dispoziţia de republicare a actului 
normativ amendat, cu următoarea formulare:

„Art... 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, precum şi cu 

cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. ”

A

In situaţia însuşirii acestei observaţii, actualul Articol unic va
deveni Art.L

Bucureşti
Nr.656/09.06.2022

6



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M.Of. nr. 440/24 iun. 2002L. nr. 360/2002

. Lege privind Statutul poliţistului
(V. Decizia I.C.C.J. nr. 111/2006 - M. Of. nr. 284/29 mar. 2006 {ari. 28 alin. (1) lit. c))

1 promulgată prin D. nr. 505/2002 M. Of. nr. 440/24 iun. 2002 
Decret pentru promulgarea Legii privind Statutul poliţistului

2 modificări prin L. nr. 281/2003 M. Of. nr. 468/1 iul. 2003
Lege privind modificarea şi completarea Codului de procedură 
penală şi a unor legi speciale

abrogă la I ian. 2004 ari. 64

(v. Decizia I.C.C.J. nr. XXVI/2007 - M. Of. nr. 772/14 nov. 2007 (ari. IX pct. 4))

3 modificări prin O.U.G. nr. 89/2003 M.Of. nr. 715/14 oct. 2003 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

aprobată cu modificări şi L. nr. 101/2004 
completări prin

modifică ari. 4 alin. (1). art. 9 alin. (3) şi 
(4). art. 10 alin. (i) lit. a) şi alin. (2), art.
11 alin. (1). art. 14 alin. (2) pct. I. art. 15 
alin. (1). art. 16 alin. (1) lit a), art. 16 alin.
(2) . art. 17 pct. 1 lit. a), art. 18. art. 19. art. 
21 alin. (3). (4) şi (5), art. 22 alin. (4). art. 
25 alin. (1) Ut. h). ari. 25 alin. (3). art. 26. 
art. 28 alin. (1) lit.j). k) şi o), art. 29 alin.
(3) , art. 45 alin. (1) lit. i). art. 46. art. 47. 
art. 49 alin. (5). art. 58. ari. 59 alin. (1). (7) 
şi (9). art. 60 alin. (1). art. 61 alin. (1). art. 
65 alin. (2) şi (3), titlul cap. V, art. 69. art. 
73 alin. (1) lit. A, lit. i) şi j). art. 73 alin.
(2). (3). (7). (8) şi (11). art. 74 alin. (1). art. 
76. ari. 78: introduce alin. (5) la ari. 9. 
alin. (3) la ari. 16. alin. (6). (7) şi (8) la art. 
22. art. 29_1. art. 37_1. lit. k) la art. 57. 
art. 69_l; abrogă art. 15 alin. (2). art. 50 
lit. c) şi f). art. 67. art. 68: înlocuieşte 
referirile la "Ministerul de Interne" şi la 
"ministrxd de interne" cu "Ministerul 
Administraţiei şi Internelor” şi "ministivl 
administraţiei şi internelor”.

M. Of. nr. 346/20 apr. 2004

4 modificări prin L. nr. 101/2004 M.Of. nr. 346/20 apr. 2004
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 89/2003 pentru modificarea şl completarea Legii nr. 
360/2002 privind Statutul poliţistului

modifică art. 16 alin. (2), art. 18. art. 19 
alin. (3) şi (4). art. 21 alin. (3) şi (4), 
art.37_l. art. 61 alin. (1). art. 65 alin. (2) şi 
(3). art. 69 alin. (1) lit. c) şi h). art. 71 alin. 
(1) lit. a) : abrogă alin. (3) al art. 16.

5 modificări prin M. Of. nr. 1083/22 nov. 2004
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

aprobată cu modificări prin L. nr. 24/2005

O.U.G. nr. 102/2004 modifică art. 31 alin. (l). art.65: introduce 
alin. (1_1) la art.31. alin. (2) la art. 38. lit. 
cj) la art. 58. arl.62_l: abrogă an.29_l. 
art.31 alin. (3)M.Of. nr. 191/7 mar. 2005

eimodificări prin L. nr. 562/2004 IM. Of. nr. 1169/9 dec. 2004 abrogă art. 32 alin. (2)
Lege privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de 
apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde 
personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea 
le au in administrare



7 modificări prin L. nr. 24/2005 M. Of. nr. 191/7 mar. 2005 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 102/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
360/2002 privind Statutul poliţistului

aprobă cu modificări O.U.C.nr. 102/2004 
şi modifică art. 31 alin. (l_l)

8 modificări prin M. Of. nr. 769/17 nov. 2008
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

aprobată prin L. nr. 188/2009

O.U.G. nr. 153/2008 modifică arî. 22 alin. (8), art. 28 alin. (1) 
Ut. m) şi o):
introduce Ut. e) la art. 42. alin. (2) şi (3) la 

ari. 48M. Of. nr. 368/1 iun. 2009

9 modificări prin L. nr. 188/2009 M. Of. nr. 368/1 iun. 2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 153/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
360/2002 privind Statutul poliţistului

aprobă O.U.G. nr. 153/2008

10 modificări prin M. Of. nr. 448/27 iun. 2011
Lege pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul 
poliţistului

L. nr. 133/2011 modifică art. 16 alin. (1) Ut. a) şi b). art. 22 
alin. (7) şi (8). art. 26, art. 71 alin. (1) Ut. 
a) şi la data de 1 ian. 2012 art. 78 alin. (1); 
abrogă, la dala de.l ian. 2012. ari. 47 alin.
O) şi (4)

11 modificări prin :M. Of. nr. 637/6 sep. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative 
în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de 
stimulente pentru personalul din sectorul bugetar

aprobată prin L. nr. 17/2012

O.U.G. nr. 71/2011 abrogă art. 54 alin. (3)

M. Of. nr. 20/10 ian. 2012

12 modificări prin O.U.G. nr. 107/2011 M. Of. nr. 861/7 dec. 2011 modifică art. 69 alin. (1) Ut. a), art. 69_1
Ordonanţă de urgenţă pentnj modificarea Legii nr. 360/2002 
privind Statutul poliţistului

aprobată cu modificări prin L. nr. 87/2012 M. Of. nr. 439/2 iul. 2012

13 modificări prin L. nr. 87/2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind 
Statutul poliţistului

M. Of. nr. 439/2 iul. 2012 aprobă cu modificări O.U.G. nr. 107/2011 
şi modifică art. 69_1 alin. (3)

i< modificări prin O.U.G. nr. 66/2013 M. Of. nr. 383/27 iun. 2013
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului 

aprobată prin L. nr. 339/2013

modifică art. 37; 
introduce art. 33 1

M. Of. nr. 776/12 dec. 2013

15 modificări prin L. nr. 255/2013 M. Of. nr. 515/14 aug. 2013 
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
procesual penale

modifică, la 1 februarie 2014, art. 65. art. 
69 alin. (1) Ut. i)

16 modificări prin L. nr. 339/2013 M. Of. nr. 776/12 dec. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 66/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
360/2002 privind Statutul poliţistului

aprobă O.U.G. nr. 66/2013



17 admisă excepţie D.C.C. nr. 392/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 667/11 sep. 2014 
Decizia nr. 392 din 2 iulie 2014 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 59 alin. (2), ari. 60 alin. 
(1) şi ale ari. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind 
Statutul poliţistului

an. 59 alin. (2). art. 60 alin. (!) şi an. 62 
alin. (3)

18 modificări prin D.C.C. nr. 392/2014 M. Of. nr. 667/1 Isep. 2014 suspendă pentru 45 de zile dispozipUe art.
59 alin. (2). art. 60 alin. (!) şi art. 62 alin.Decizia nr. 392 din 2 iulie 2014 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a prevederilor art. 59 alin. (2). art. 60 alin. n) (termenul se împlineşte la 27 octombrie 
(1) şi ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind 
Statutul poliţistului 2014) după care operează prevederile an. 

147 din Constitulie

19 modificări prin L. nr. 81/2015 M. Of. nr. 266/21 apr. 2015
Lege pentru modiftcarea şi completarea Legii nr. 360/2002 
privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea ari. 7 
alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea poliţiei judiciare

modifică an. 54 alin. (J). art. 58. an. 59. 
an. 60. art. 6], art. 62:

introduce alin. (!_!)- (1_3) la an. 54, art. 
58 1 -58 4. art. 59 1- 59 4, an. 62 2-
62 8

20 admisă excepţie D.C.C. nr. 637/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 906/8 dec. 2015
Decizia nr. 637 din 13 octombrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) din 
Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

art. 26 alin. (3)

21 modificări prin M. Of. nr. 906/8 dec. 2015D.C.C. nr. 637/2015 suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile an. 
26 alin. (3) (termenul se împlineşte la 22 
ian. 2016), după care operează prevederile 
art. 147 din Constituţie

Decizia nr. 637 din 13 octombrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) din 
Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

22 modificări prin M. Of. nr. 144/25 feb. 2016O.U.G. nr. 3/2016 modifică art. 9 alin. (5). art. 10 alin. (1) 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii partea introductivă, art. 10 alin. (3) şi (5).

art. 23 alin. (I);
introduce alin. (2_1) şi (2_2) la art. 9, alin. 
(3J) şi (3J) la an. 21, alin. (7J) la art.

nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
M. Of. nr. 540/19 iul. 2016aprobată prin L. nr. 153/2016

21

23 admisă excepţie D.C.C. nr. 172/2016 
de neconst. prin

M. Of. nr. 315/25 apr. 2016
Decizia nr. 172 din 24 martie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 
360/2002 privind Statutul poliţistului

art. 18

24 modificări prin D.C.C. nr. 172/2016 M. Of. nr. 315/25 apr. 2016 
Decizia nr. 172 din 24 martie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 

'360/2002 privind Statutul poliţistului

suspendă pentni 45 de zile dispoziţiile art. 
18 (termenul .se împlineşte la 9 iunie 2016) 
după care operează prevederile art. 147 
din Constituţie



25 modificări prin O.U.G. nr. 21/2016 M.Of. nr. 459/21 iun. 2016 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului 

aprobată cu modificări prin L. nr. 118/2017

modijică titlul cap. II, an. 9 alin. (2). art.
10 alin. (I) lit. a) şi c). art. 10 alin. (2). art.
11 alin. (3). art. 16 alin. (2). art. 21 alin.
(1) şi (3), art. 22 alin. (4). art. 23 alin. (4), 
art. 48 alin. (2). art. 69 alin. (1) lil.j): 
introduce alin. (2_I) la art. 10. alin. (J_J) 
la art. 16, alin. (2_1) şi (2_2) la art. 16. 
alin. (3_3) la art. 2i. alin. (4_i) Ia ari. 21. 
alin. (4_I) - (4_3) la art. 22. secfiunea a 3- 
a cu art. 27_I • 27_32 şi secfiunea a 4-a cu 
art. 27_33 - 27_48 la cap. II. lit. n) la art. 
69 alin. (I). art. 74_I:
abrogă art. II alin. (2). art. 18. art. 19. 
ari. 22 alin. (8). art. 27. ari. 46. art. 47. ari. 
65. art. 73 alin. (7). art. 78

M. Of. nr. 408/30 mai 2017

26 admisă excepţie D.C.C. nr. 244/2016 
de neconst. prin

M. Of. nr. 469/23 iun. 2016
Decizia nr. 244 din 19 aprilie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionatitate a dispoziţiilor art. 27 şi art. 78 alin. (1) din 
Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

art. 78 alin. (I)

27 modificări prin D.C.C. nr. 244/2016 M. Of. nr. 469/23 iun. 2016
Decizia nr. 244 din 19 aprilie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalltate a dispoziţiilor art. 27 şi art. 78 alin. (1) din 
Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
78 alin. (I) (termenul se împlineşte la 7 
august 2016) după care operează 
prevederile ari. 147 din Constituţie

28 modificări prin M. Of. nr. 540/19 iul. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 
privind Statutul poliţistului

L. nr. 152/2016 modifică art. 26: 
introduce, art. 26 I - 26 6

29 modificări prin M. Of. nr. 408/30 mai 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
360/2002 privind Statutul poliţistului

L. nr. 118/2017 modifică art. 22 alin.(4), art. 27_2l alin. 
(I) lit. a) şi d). ari. 27JI Ut. a), art. 27J4 
lit.c), art. 27_35 alin.(I) lit.c). art. 27_46 
alin. (2) pct. III partea introductivă şi pct. 
IV, art. 27_46 alin. (5): 
introduce alin. (4_I) şi (4_2) la art. 22.

30 admisă excepţie D.C.C. nr. 258/2017 
de neconst. prin

;M. Of. nr. 574/18 iul. 2017
Decizia nr. 258 din 27 aprilie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalltate a dispoziţiilor art. 252 alin. (2) teza întâi 
din Codul de procedură civilă, precum şi a prevederilor art. 22 
alin. (7) şi (8) teza întâi sub aspectul sintagmei "precum şi în 
situaţii temeinic justificate, menţionate în actele administrative 
emise în acest scop” din Legea nr. 360/2002 privind Statutul 
poliţistului. în redactarea anterioară intrării in vigoare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul 
poliţistului

sintagma „precum şi în situaţii temeinic 
justificate, menţionate in actele 
administrative emise în acest scop ”, 
cuprinsă
în art. 22 alin. (8) teza întâi din Legea nr. 
360/2002 privind Statutul poliţistului. în 
redactarea anterioară intrării în vigoare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
21/2016pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 360/2002 privind Statutul 
poliţistului, 
este neconstituţională



31 admisă excepţie D.C.C. nr. 653/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 1002/18 dec. 2017
Decizia nr. 653 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (7), art. 57 
lit. b). art. 59 alin. {7}, art. 61 alin. (1). art. 62 alin. (2) şi ale art. 
78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, 
în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind 
Statutul poliţistului, precum şi pentoi modificarea art. 7 alin.
(2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
poliţiei judiciare

an. 59 alin. (7). în redactarea anienoarâ 
intrării în i’igoare a Legii nr. 81/2015 
pentm modificarea şi completarea Legii nr. 
560/2002 privind Statutul polifisiuliii, 
precum şi pentni modificarea art. 7 alin.
(2) din Legea nr. 564/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea poliţiei 
judiciare

32 modificări prin D.C.C. nr. 306/2018 M. Of. nr. 516/22 iun. 2018
Decizia nr. 306 din 8 mai 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (5) teza a doua 
din Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului

suspendă pentm 45 de zile dispoziţiile art. 
10 alin. (5) teza a doua (termenul se 
împlineşte la 7 august 2018) după care 
operează prevederile art. 147 din ■ 
Constituite

33 admisă excepţie D.C.C. nr. 306/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 516/22 iun. 2018
Decizia nr. 306 din 8 mai 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (5) teza a doua 
din Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului

art. 10 alin. (5) teza a doua

34 modificări prin O.U.G. nr. 53/2018 modifică art. 10 alin. (5). an. 15 alin. (1) 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii lit. b) şi c). art. 21. art. 22 alin. (4_2) şi (6).

ari. 27_21 partea introductivă a alin. (I). 
art. 27^21 alin. (1) lit.f). art. 27_55 alin. 
(2) lit. d), art. 28 alin. (!) lit. a) şi o), art. 
50. art. 45 alin. (1) lit. i), art. 58_5 alin.
(4). art. 62_6 alin. (l). art. 69 alin. (!) Ut. 
j). art. 70, an. 76 alin. (!) şi înlocuieşte, în 
cuprinsul legii, sintagma ..coeficient de 
ierarhizare" cu termenul ..coeficient”:

M. Of. nr. 549/2 iul. 2018

nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

introduce alin. (1_1)-(1_5) la art. W. lit. d) 
şi e) la art. 15 alin. (1), alin. (2)‘(4) la art. 
27J5, alin. (2)-(4)la ari. 27J1. lit. cj) la 
art. 27_55, alin. (5) la art. 27_55. pct. Vla 
art. 27_46 alin. (2), art. 27jf9, Ut. c_l) la 
art. 57;

abrogă art. 22 alin. (4_1). art. 48 alin. (2) 
şi (5). an. 69 alin. (1) Ut. m) şi art. 75 alin.
(8)

35 completat prin L. nr. 206/2018 IM. Of. nr. 647/25 iul. 2018 
Lege pentm completarea unor acte normative

introduce an. 69 2

36 completat prin L. nr. 288/2018 M. Of. nr. 1036/6 dec. 2018 
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative

introduce alin. (1_2) - (1_4) la art. 51



37 modificări prin O.U.G. nr. 36/2020 M. Of. nr. 268/31 mar. 2020 modifică an. 27_25 alin. (I) lii.J), ari. 44 
alin. (4) şi (5), an. 60 alin. (I) şi alin. (2) 
partea introductivă, an. 69 alin. (2): 
introduce alin. (3) la art. 27_6. alin. (3) la 

an. 27_9. alin. (2_J) la art. 27_27.alin. (6) 
la art. 44, alin. (2) la art. 58_4. alin. (5) şi 
(6) la art. 59_l, alin. (2) la an. 59_3, alin. 
(4_1) la art. 60. art. 60_1, an. 61 _l

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pe 
timpul stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României

M. Of. nr. 258/15 mar. 2021aprobată cu modificări prin L. nr. 30/2021

38 admisă excepţie D.C.C. nr. 833/2020 
de neconst. prin

M. Of. nr. 114/3 feb. 2021
Decizia nr. 833 din 17 noiembrie 2020 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (2) din 
Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei 
judiciare şi ale art. 58_1 din Legea nr. 360/2002 privind 
Statutul poliţistului

art. 58 1

39 modificări prin M. Of. nr. 114/3 feb. 2021
Decizia nr. 833 din 17 noiembrie 2020 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (2) din 
Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei 
judiciare şi ale art. 58_1 din Legea nr. 360/2002 privind 
Statutul poliţistului

D.C.C. nr. 833/2020 suspendă pentni o perioadă de 45 de zile 
prev. art. 58_](termenul se împlineşte la 19 
martie 2021) după care operează prev. art. 
}47 din Constituţie

••o modificări prin :M. Of. nr. 645/30 iun. 2021O.U.G. nr. 76/2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

aprobată prin L. nr. 101/2022

modifică art. 9 alin. (1);
introduce alin. (!_}) la art. 9, alin. (l_l)
la art. 21

M. Of. nr. 374/15 apr. 2022

41 admisă excepţie D.C.C. nr. 298/2021 
de neconst. prin

M. Of. nr. 669/7 iul. 2021
Decizia nr. 298 din 6 mal 2021 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (5} din Legea 
nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

admite excepţia de neconstituţionalitate şi 
constată că soluţia legislativă a an. 21 
alin. (5) este neconstituţională

42 modificări prin D.C.C. nr. 298/2021 M.Of. nr. 669/7 iul. 2021
Decizia nr. 298 din 6 mai 2021 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (5) din Legea 
nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
21 alin. (5). (tennenul se împlineşte in data 
de 22 august 2021), după care operează 
prevederile ort. 147 din Constituţie

43 admisă excepţie D.C.C. nr. 548/2021 
de neconst. prin

M. Of. nr. 1015/25 oct. 2021
Decizia nr. 548 din 14 septembrie 2021 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58_3 alin. (4) teza 
întâi din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, in 
redactarea anterioară modificării prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 53/2018 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

an. 58_3 alin. (4) teza întâi în redactarea 
anterioară modificării prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 53/2018

44 admisă excepţie D.C.C. nr. 789/2021 
de neconst. prin

M. Of. nr. 59/19 ian. 2022
Decizia nr. 789 din 23 noiembrie 2021 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a sintagmei "nu este cercetat 
disciplinar" din cuprinsul dispoziţiilor art. 27_46 alin. (1) lit. b) 
din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

sintagma „nu e.tte cercetat disciplinar’’ din 
cuprinsul dispoziţiilor an. 27_46alin. (1) 
Ut. b)

45,modificări prin L. nr. 101/2022 M. Of. nr. 374/15 apr. 2022
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 76/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
360/2002 privind Statutul poliţistului

aprobă O.U.G. nr. 76/2021


