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Organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor vă informează că pe site-ul 

Ministerului Afacerilor Interne a fost publicat proiectul OUG pentru modificarea și 
completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare și 

pentru stabilirea condițiilor privind acordarea avizului conform organelor de cercetare 
penală speciale. https://www.cnpromania.ro/upload/blog/240_1568217978_Proiect_OUG_politia_judiciara.pdf 

Proiectul de act normativ are în vedere punerea în acord a dispozițiilor Legii nr. 
364/2004 cu Decizia Curții Constituționale nr. 317/2019 referitoare la excepția de 

neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1), (2) și (3) și art. 6 alin. (1) din Legea 
nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, prin care a fost 

admisă excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (1) din acest act 
normativ.  

Soluția normativă propusă are în vedere atât elementele cuprinse în dispozitivul 
Deciziei Curții Constituționale nr. 317/2019 cât și cele reținute de Curte în 

considerentele sale. 

A. Corelarea unor norme ca urmare a evoluției legislative  
A.1. Se propune modificarea alin. (3) a art. 2 din Legea nr. 364/2004, în sensul 

corelării acestuia cu prevederile art. 55 alin. (4) din Codul de procedură penală, conform 
căruia „atribuțiile organelor de cercetare penală ale poliției judiciare sunt îndeplinite de 

lucrători specializați din Ministerul Administrației și Internelor anume desemnați în 
condițiile legii speciale, care au primit avizul conform al procurorului general al 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori avizul 
procurorului desemnat în acest sens.”  

Din rațiuni de tehnică legislativă, se propune ca acest aviz să fie denumit în 
cuprinsul întregului act normativ „aviz de desemnare în poliția judiciară”.  

A.2. Se propune introducerea unui nou alineat, alin. (31), în cuprinsul art.2 din 
Legea nr. 364/2004, pentru corelarea dispozițiilor referitoare la incompatibilități, prin 

raportare la cele ce revin în prezent procurorilor, respectiv ofițerilor sau agenților 
de poliție judiciară din cadrul Direcției Naționale Anticorupție sau Direcției de 

Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată, astfel cum acestea sunt 

prevăzute de art. 5 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și 
procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de art. 12 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, 
cu modificările și completările ulterioare, respectiv de art. 10 din Ordonanța de urgență 

nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor 
de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea 

unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.  
Este necesar ca întregul corp al organelor de urmărire penală să aibă aplicabile 

aceleași tipuri de incompatibilități, corelate cu specificul activităților de urmărire penală 
realizate potrivit atribuțiilor.  
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A.3. Se propune modificarea art. 4 din Legea nr. 364/2004, în sensul completării 

textului acestuia cu precizări referitoare la structurile centrale și teritoriale ale Direcției 
generale anticorupție.  

În prezent, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2005 privind 
operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne, la nivelul acestei instituții funcționează organe de cercetare ale poliției 
judiciare. În acest sens, sunt relevante prevederile art. 1 alin.(2), potrivit cărora 

„lucrătorii poliției judiciare din cadrul Direcției generale anticorupție au competența să 

efectueze, în condițiile prevăzute de lege, activități de prevenire și descoperire, precum 
și actele de cercetare penală dispuse de procurorul competent privind infracțiunile 

prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea 
faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, săvârșite de personalul 

Ministerului Administrației și Internelor.”  
B: Acordarea avizului de desemnare în poliția judiciară  

(condiții și efecte)  
B.1. Pentru stabilirea condițiilor de acordare a avizului de desemnare în 

poliția judiciară se propune completarea Legii nr. 364/2004 cu un nou articol, art. 21. 
Textul propus este corelat cu prevederile Legii nr. 360/2002, la care am făcut referire 

în cuprinsul literei C din Secțiunea „Descrierea situației actuale”.  
Aceste condiții se adaugă celor prevăzute de Legea nr. 360/2002 referitoare la:  

a) dobândirea calității de polițist;  
b) ocuparea unui post (examen, concurs etc.)  

 

Astfel, pentru acordarea avizului de desemnare în poliția judiciară, sunt propuse 
următoarele condiții specifice:  

1. prima condiție se referă la aspecte ce țin de postul ocupat, fiind necesar ca 
polițistul să ocupe o funcție care presupune necesitatea deținerii sau obținerii avizului 

de desemnare în poliția judiciară. În acest sens, se va solicita/acorda aviz doar pentru 
polițiștii care ocupă posturi/funcții ce presupun desfășurarea unor activități specializate 

de constatare a infracțiunilor, de strângere a datelor în vederea începerii urmăririi 
penale și de cercetare penală.  

În cazul polițiștilor care nu ocupă asemenea posturi (exemplu: criminaliști, suport 
operativ și managerial) un asemenea aviz nu va fi acordat, ei nefiind îndrituiți potrivit 

fișei postului să desfășoare activități circumscrise conceptului de poliție judiciară.  
Necesitatea deținerii sau obținerii avizului de desemnare în poliția judiciară 

trebuie prevăzut în fișa postului, ca o condiție necesară ocupării acestuia.  
2. cea de a doua condiție vizează aspecte referitoare la pregătirea 

profesională a polițiștilor (specializarea acestora). Norma abordează diferit situația 

polițiștilor în funcție de studiile absolvite și modalitatea de dobândire a calității de 
polițist.  

2.1. o primă categorie este reprezentată de absolvenții cu diplomă de licență a 
unei facultăți cu specializarea „drept”;  

2.2. cea de a doua categorie este cea a absolvenților unei instituții de învățământ 
a Ministerului Afacerilor Interne care pregătește polițiști, instituție în cadrul căreia se 

realizează specializarea personalului pentru constatarea infracțiunilor, strângerea 
datelor în vederea începerii urmăririi penale și cercetării penale.  

 
În concret, este vorba despre ofițerii de poliție absolvenți ai Academiei de Poliție 

„Alexandru Ioan Cuza” București și de agenții de poliție absolvenți ai școlilor postliceale 
ale Poliției Române și Poliției de Frontieră Române.  

2.3. cea de a treia categorie se referă la cei care au dobândit calitatea de polițist, 
prin examen sau concurs, în condițiile art. 9 alin. (21), (22) și (3) din Legea nr. 



    

360/2002. Potrivit alin. (2) al aceluiași articol, acești polițiști (încadrați direct sau 

transferați) trebuie să urmeze un curs pentru inițierea în carieră în instituțiile de 
formare profesională ale Ministerului Afacerilor  

 
Interne. În consecință, abia după specializarea prin acest curs, pentru această 

categorie de polițiști se va putea solicita/acorda avizul de desemnare în structurile de 
poliție judiciară.  

 

3. a treia condiție reflectă în mod expres, la nivelul procedurii de acordare a 
avizului de desemnare în poliția judiciară, dispozițiile legale privind incompatibilitatea 

funcțiilor publice, inclusiv pe cele propuse a fi introduse la art.2 alin.(31) din Legea nr. 
364/2004. Astfel, pentru acordarea avizului, polițistul nu trebuie să se afle într-o 

situație de incompatibilitate;  
 

4. ultima condiție vizează comportamentul polițistului, subiectul fiind abordat 
din punctul de vedere al normelor de tehnică legislativă pe două paliere:  

4.1. polițistul să aibă un comportament corespunzător principiilor care 
guvernează activitatea organelor de urmărire penală (art. 21 alin. (1) lit. c)). Această 

condiție se evaluează pe baza datelor și informațiilor privind săvârșirea de către polițist, 
cu vinovăție, a unor abateri judiciare sau a unor fapte de natură penală ori disciplinară.  

4.2. să fi trecut cel puțin doi ani de la data retragerii avizului de desemnare în 
structurile de poliție judiciară, în cazul în care polițistul a făcut anterior parte din 

structurile de poliție judiciară însă, ulterior, a fost eliberat pentru motive imputabile 

(aspect ce va fi reglementat prin modificarea și completarea corespunzătoare a art. 6 
din Legea nr. 364/2004).  

 
B.2. Prin intermediul alin.(3) al art. 21 urmează a fi clarificată situația polițistului 

pe perioada dintre numirea în funcție (potrivit Legii nr. 360/2002 privind Statutul 
polițistului) și acordarea avizului de desemnare în structurile de poliție judiciară. În 

această perioadă polițistul nu va desfășura activități ce presupun calitatea de organ de 
cercetare al poliției judiciare.  

El va fi abilitat să desfășoare celelalte activități prevăzute de fișa postului specifice 
calității sale de polițist precum:  

- activități de culegere a informațiilor, potrivit art. 32 din Legea nr. 218/2002 
privind organizarea și funcționarea Poliției Române; 

 

Având în vedere importanța modificărilor, precum și urgența acestora 
Corpul Național al Polițiștilor, solicită structurilor teritoriale ca împreună cu 

membrii noștrii să propună și să ne înainteze cu celeritate, observațiile la actul 
normativ. 
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