
Expunere de motive

Provenienţa cadrelor militare în activitate este reglementată de Legea nr. 80/1995 

privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Principalele categorii de personal din Ministerul Afacerilor Interne sunt 
reprezentate de poliţişti şi cadre militare. în ceea ce priveşte ofiţerii de poliţie, potrivit 
Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările 

ulterioare, aceştia pot proveni şi din rândul absolvenţilor programelor de studii 
universitare de maşter profesional pentru formarea ofiţerilor de poliţie.

în ceea ce priveşte actul normativ care a modificat Legea nr. 360/2002 privind 

Statutul poliţistului, respectiv Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 76/2021, acesta 

a fost supus aprobării Parlamentului României, ta data de 23 martie 2022 fiind adoptat 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 76/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului.

Potrivit modificărilor aduse prin legea de aprobare, programele de maşter 

profesional organizate de Academia de Poliţie „Alexandru loan Cuza", destinate 

formării iniţiale a ofiţerilor, se aplică începând cu anul universitar 2022-2023.

De asemenea, cadrul normativ în vigoare incident instituţiei de învăţământ a fost 
modificat în sensul că, pentru formarea iniţială a personalului Ministerului Afacerilor 

Interne, în speţă a ofiţerilor, s-a prevăzut posibilitatea organizării de programe de 

masterat profesional, la absolvirea cărora este dobândit statutul profesional 
corespunzător.

Pentru reglementarea unitară a situaţiilor de dobândire a statutului profesional al 
personalului din Ministerul Afacerilor Interne, este necesară o intervenţie normativă 

astfel încât statutul de cadru militar să poată fi dobândit şi de către persoanele care 

deţin o licenţă în specializări universitare necesare structurilor instituţiei şi care 

absolvă cursul de maşter profesional centrat pe dobândirea de competenţe specifice 

necesare desfăşurării activităţii în structurile în care sunt incidente prevederile Legii nr. 
80/1995.

în considerarea modificărilor legislative intervenite, se impune crearea cadrului 
legal astfel încât statutul de cadru militar să poată fi dobândit de persoanele care 

îndeplinesc condiţiile legale şi care deţin competenţele specifice programelor de 

licenţă absolvite.
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Astfel, şi pentru structurile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, se va 

asigura posibilitatea instituirii unei rute alternative, de formare profesională iniţială de 

nivel studii universitare de maşter destinată candidaţilor care deţin o licenţă în 

specializări universitare necesare acestora, sursă de natură să contribuie ia acoperirea, 
într-o măsură semnificativă, a cerinţei privind încadrarea cu personal calificat a 

posturilor deficitare prevăzute a fi ocupate cu personal cu statut de ofiţer.
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USTĂ SUSŢINĂTORI

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind 

statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare

Deputat/Senator SemnăturăNr. Nume şi prenume Grup
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