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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

București, 15 februarie 2022 
Nr. 4C- 11/1061/2021

COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE 
PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 

București, 8 februarie 2022 
Nr. 4c- 15/338

 
 
 

RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2021 pentru modificarea și completarea 

Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului 
(PLx. 409/2021) 

 
 

1. În baza prevederilor art. 95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. PLx. 409 din 04 octombrie 
2021, Comisia pentru învățământ și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate, în fond, în procedură de 
urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2021 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.360/2002 privind Statutul polițistului. 

 
Pentru întocmirea raportului comun, Comisiile au analizat avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială, avizul favorabil 

al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 503/29.06.2021 și avizul 
nefavorabil al Consiliului Economic și Social nr. 5011/30.06.2021. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru înlăturarea consecințelor negative în ceea ce privește 

capacitatea de funcționarea a Ministerului Afacerilor Interne din punctul de vedere al deficitului de personal. În acest sens, se propune 
identificarea unor noi rute, alternative, cu aplicare etapizată, vizând domeniul formării personalului MAI, precum extinderea sistemului din 
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care provin polițiștii, respectiv, din cadrul absolvenților programelor de master profesional organizate de către Academia de Poliție „Alexandru 
Ioan Cuza”, precum și din rândul absolvenților programelor de studii postliceale pentru formarea agenților de poliție, organizate de instituțiile 
de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne. 

 
       2. În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituția României, republicată. 
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în ședința din 27 septembrie 2021, în condițiile articolului 75 
alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, republicată.  
 

4.  În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de 
lege în ședințe separate. 

 
Comisia pentru învățământ a dezbătut proiectul de lege în ședința din data de 14 decembrie 2021.   
La lucrările Comisiei au fost prezenți 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de lege au participat ca 

invitați: doamna Marina Ștefania Manea, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației, domnul Valentin Minoiu, director general în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ a propus, cu 21 de voturi pentru și 4 abțineri, adoptarea proiectului de lege în forma 
adoptată de Senat.  

 
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut proiectul de lege în ședința din data de 8 februarie 2021. 

 La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională deputații  au fost prezenți conform listei de prezență 
înregistrată. 

În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de lege au participat ca 
invitați: domnul Marius Mureșan, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, domnul Valentin Minoiu, director general în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru apărare,  majoritate de voturi, propune adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise 
din Anexa. 

 
 



3 
 

Comisia pentru învățământ a dezbătut proiectul de lege în ședința din data de 15 februarie 2022.   
La lucrările Comisiei au fost prezenți 25 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de lege au participat ca 

invitați: domnul Florin Lixandru - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației; domnul chestor de poliție Valentin Minoiu - director general 
în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ a propus, cu 21 de voturi pentru și 4 abțineri, adoptarea proiectului de lege cu 
amendamentele admise din Anexa. 

 
5. În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât să supună Plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a 

proiectului de lege cu amendamentele admise din Anexa. 
 
 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

 
 

PREȘEDINTE 
Pavel POPESCU 

SECRETAR 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 

 

SECRETAR 
Dumitru COARNĂ 

 
 Șef birou Ioana Florina Mînzu 

Consilier parlamentar Adrian Iacob                          
 

 
Consilier parlamentar Luminița Oprea                             
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 Anexa  
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text  
Lege 360/2002 cu m și c ult. 

Text  
OUG 76/2021 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisii 

(autor amendamente) 

Motivare 

1.  
 

--- 

 
 

--- 

Titlul Legii: Lege 
privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.76/2021 
pentru modificarea și 
completarea Legii 
nr.360/2002 privind 
Statutul polițistului

 
Text nemodificat 

 

2.  
 
 

--- 

 
 
 

--- 

Articol unic. – Se 
aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului 
nr.76/2021 pentru 
modificarea și 
completarea Legii 
nr.360/2002 privind 
Statutul polițistului, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 645 din 30 
iunie 2021. 

Art. I. – Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 76 din 
30 iunie 2021 pentru 
modificarea și 
completarea Legii nr. 
360/2002 privind 
Statutul polițistului, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 645 din 30 
iunie 2021. 

Autor: Comisiile 

 

3.  
--- 

Titlul Ordonanței: Ordonanța de 
urgență pentru modificarea și 
completarea Legii nr.360/2002 
privind Statutul polițistului 

 
--- 

 
Text nemodificat 

 

4.  
 
 

--- 

Articol unic. – Legea nr. 360/2002 
privind Statutul polițistului, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu 

 
 

--- 

 
Text nemodificat 
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modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează:

5.  
 
 
Art. 9. - (1) Polițiștii provin, de regulă, 
din rândul absolvenților instituțiilor de 
învățământ ale Ministerului de Interne. 

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.” 

 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 

6.   
 
 
 

--- 

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.”

 
 
 
 

--- 

 
 
 
 

Text nemodificat 
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7.  
 
 
 
Art. 21. - (1) Absolventului cu diplomă de licență al 
unui program de studii de ordine și siguranță publică, 
respectiv drept, organizat la forma de învățământ cu 
frecvență în cadrul Academiei de Poliție «Alexandru 
Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne i se 
acordă gradul profesional de subinspector de poliție și 
este încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu de 12 
luni. 
 
 
 
 

--- 

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

 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 

8.  
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

Art. II. - Programele de 
master profesional 
prevăzute în Ordonanța 
de urgență a Guvernului 
nr. 76/2021 pentru 
modificarea și 
completarea Legii nr. 
360/2002 privind 
Statutul polițistului se 
organizează pentru 
pregătirea ofițerilor de 
poliție începând cu anul 
universitar 2022-2023. 

Autor: Comisiile

Intervenția este 
necesară în 
contextul în care 
procedurile de 
autorizare și 
acreditare în 
conformitate cu 
prevederile legale în 
vigoare nu au putut 
fi finalizate până la 
începerea anului 
universitar 2021-
2022 

 
 
 


