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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al României nr. 645 

din data de 30.06.2021 a fost publicată ORDONANȚA DE URGENȚĂ pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin care se dorește înlăturarea consecinţelor negative care au condus la 

accentuarea deficitului de personal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin 

identificarea unei serii de măsuri cu aplicare etapizată, în vederea refacerii capacității de 

funcţionare a instituţiei, de asigurare a unui grad de securitate adecvat pentru cetăţeni și de 

creștere a încrederii acestora în structurile MAI. 

Pe scurt, măsurile introduse de Ordonanța de Urgență fac referire la implementarea 

unei noi surse de proveniență  a ofițerilor  de poliție, absolvenți ai programelor de studii 

universitare de master profesional organizate în cadrul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan 

Cuza”, precum și la condițiile de acordare a gradului profesional, precum și faptul că 

absolventul urmează să fie încadrat ca debutant, pe o perioadă de stagiu de 12 luni, prin 

aplicarea în mod corespunzător a prevederilor alin. (1) al art. 21 din lege. 

 

Concret, modificările aduse de actuala Ordonanța de Urgență sunt următoarele: 

Articol unic. – Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se 

modifică și se completează după cum urmează:  

1. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  

„(1) Polițiștii provin, de regulă, din rândul absolvenților programelor de studii universitare 

de licență sau master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție ori din rândul 

absolvenților programelor de studii postliceale pentru formarea agenților de poliție, 

organizate de instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne. Admiterea la 

programele de studii se face prin concurs organizat în condițiile legii.”  

2. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11 ), cu următorul 

cuprins:  

„(11 ) Programele de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de 

poliție organizate în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” a Ministerului 

Afacerilor Interne sunt destinate candidaților care dețin o licență în specializări universitare 

necesare structurilor Ministerului Afacerilor Interne.” 

 3. La articolul 21, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11 ), cu următorul 

cuprins:  

„(11 ) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și absolvenților programelor de 

studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție organizate în 

cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” a Ministerului Afacerilor Interne.” 

 

 Prezenta Ordonanță poate fi poate fi consultată pe site-ul oficial al Corpului Național 
al Polițișilor, la adresa: 
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/Monitorul_Oficial_Partea_I_nr__645.pdf 
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