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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în urma declarațiilor de presă susținute, la sediul Guvernului,
din data de 27.03.2020, de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru, și de șeful Cancelariei
Prim-Ministrului, Ionel Dancă, organizația profesională a luat la cunoștință de adoptarea unei OUG pentru
modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului și a Legii nr. 80/1995 privind
statutul cadrelor militare, precum și pentru luarea unor măsuri pe timpul stării de urgență instituite prin
Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din data de 31 martie 2020, a fost publicată ORDONANȚĂ
DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor
măsuri pe timpul stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență
pe teritoriul României. https://www.cnpromania.ro/upload/blog/0268.pdf
Vă prezentăm prevederile modificatoare ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului:
Art. I - 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:
La articolului 276 după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul
cuprins:
„(3) Prin excepţie, de la alin 2 în situaţia instituirii stării de urgenţă de asediu, de mobilizare și pe timp
de război pentru delegarea dispusă în condiţiile prevederilor alin. (2) nu este necesar acordul scris al
poliţistului.”
La articolului 279, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu
următorul cuprins:
„(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația instituirii stării de urgență, de asediu, de
mobilizare și pe timp de război, detașarea poate fi dispusă fără acordul polițistului pentru o
perioadă de cel mult 12 luni, fără a depăși perioada pe care s-a instituit starea de urgență, de
asediu, de mobilizare și de război”.
La articolul 2725 , alineatul (1) lit. f se modifică și va avea următorul cuprins:
„f) a fost instituită carantina, în condițiile legii, cu excepția situațiilor în care carantina se instituie
la locul de muncă sau în care activitatea profesională se desfășoară, pe perioada carantinei, de la
domiciliu sau telemuncă”.
La articolul 2727, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2 1), cu
următorul cuprins:
„(2 ) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), în situaţia instituirii, după caz, a stării de urgenţă,
de asediu, de mobilizare și pe timp de război, şeful unităţii poate dispune, în funcţie de evoluţia situaţiei
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operative şi de specificul activităţilor şi necesităţile unităţii, încetarea suspendării dispusă în condiţiile art.
2725 alin. (1) lit. c), d) şi i) ori ale art. 2 726 alin. (1) lit. b) şi alin. (2). în această situaţie, poliţistul este
obligat să se prezinte la unitatea în care este încadrat, în cel mai scurt timp posibil.”
La articolul 44, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(4) La instituirea stării de urgenţă de asediu, de mobilizare și pe timp de război,, poliţistul aflat în
concediu de odihnă, concediu de studii, învoire plătită sau concediu fără plată, este obligat să contacteze
în cel mai scurt timp posibil şeful nemijlocit, care dispune cu privire la condiţiile de reluare a activităţii, în
funcţie de specificul acesteia şi necesităţile unităţii.
(5) în situaţia instituirii stării de urgenţă, şeful unităţii poate dispune/aproba, în funcţie de evoluţia
situaţiei operative şi de specificul activităţilor şi necesităţile unităţii, efectuarea efectuarea totală/parțială a
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concediului de odihnă sau acordarea unor zile de învoire plătită, după caz.”
La articolul 44, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu
următorul cuprins:
„(6) Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, șefii unităților
stabilesc programul de lucru al acestora în funcție de specificul și necesitățile unității.”
La articolul 584, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu
următorul cuprins:
„(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru abaterile disciplinare săvârșite pe timpul stării
de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 58 alin.
(1) se aplică după efectuarea cercetării prealabile, fără consultarea consiliului de disciplină.”
La articolul 591, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6),
cu următorul cuprins:
„(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2)—(4), pentru abaterile disciplinare săvârșite pe timpul
stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, polițistul desemnat întocmește proiectul
raportului de cercetare prealabilă în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data desemnării, care
se aduce la cunoștința polițistului cercetat.
(6) În situația prevăzută la alin. (5), polițistul cercetat poate formula/depune obiecții și probe în
apărarea sa, pe toată perioada cercetării prealabile, dar nu mai târziu de 6 zile calendaristice de la data
desemnării polițistului care efectuează cercetarea prealabilă. Raportul de cercetare prealabilă se finalizează
în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data desemnării. La data finalizării, raportul se prezintă
persoanei care a dispus-o.”
La articolul 593, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu
următorul cuprins:
„(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. c) și d), pentru abaterile disciplinare săvârșite pe
timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, persoana care a dispus cercetarea
prealabilă poate aplica măsura prevăzută la art. 581 sau, după caz, o sancțiune disciplinară dintre cele
prevăzute la art. 58 alin. (1).”
La articolul 60, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 60. — (1) Sancțiunile disciplinare se dispun în termen de cel mult 6 luni de la data la care
persoana prevăzută la art. 59 alin. (2) a luat cunoștință despre comiterea faptei, dar nu mai târziu de 2 ani
de la data săvârșirii acesteia. Termenul de 6 luni este termen de prescripție, iar termenul de 2 ani este
termen de decădere.”
La articolul 60 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul
cuprins:
„(2) Termenele prevăzute la alin. (1) se suspendă, de drept, pe perioada și în situațiile următoare:”.
La articolul 60, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4 1), cu
următorul cuprins:
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„(4 ) La stabilirea sancțiunii pentru abaterile disciplinare săvârșite pe timpul stării de urgență, de
asediu, de mobilizare și pe timp de război, persoana care a dispus cercetarea prealabilă are în vedere
gravitatea faptei care constituie abatere disciplinară și efectele produse de aceasta, prin raportare la
împrejurarea în care aceasta a fost săvârșită, în contextul mobilizării, al stării de urgență, al stării de asediu
sau al stării de război.”
După articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 60 1, cu următorul cuprins:
Art. 601. — Pentru abaterile disciplinare săvârșite pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare
și pe timp de război, procedura disciplinară nu se suspendă, cu excepția situațiilor în care, potrivit legii, au
fost sesizate organele de urmărire penală.”
După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 611, cu următorul cuprins:
„Art. 611. — Actul administrativ prin care se aplică sancțiunea pentru abaterile disciplinare săvârșite
pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război produce efecte de la data
comunicării acestuia și poate fi contestat direct la instanța de contencios administrativ potrivit legii.”
La articolul 69, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, raporturile de serviciu
ale polițistului nu pot înceta în condițiile alin. (1) lit. a), c), d), f) și j).”
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