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pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2003 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind 

Statutul poliţistului 
 
 
 Parlamentul României adoptă prezenta lege 
 
 
 ARTICOL UNIC.- Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.89 din 2 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.715 din 14 octombrie 2003, cu următoarele 
modificări şi completări: 
 
 1. La articolul I punctul 12, alineatul (2) al articolului 16 va avea 
următorul cuprins: 
  “(2) Pentru obţinerea gradelor profesionale de comisar-şef, 
subcomisar şi agent-şef, poliţistul este obligat să absolve un curs de 
capacitate profesională, a cărui organizare şi desfăşurare pentru fiecare 
categorie vor fi stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi 
internelor, iar pentru obţinerea gradului profesional de chestor este 
necesară promovarea examenului organizat în acest scop.” 
 
 2. La articolul I punctul 13, alineatul (3) al articolului 16 se 
abrogă. 
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 3. La articolul I punctul 15, articolul 18 va avea următorul 
cuprins: 
  “Art.18.- Posturile de conducere se ocupă prin examen sau 
concurs, după caz, în situaţiile şi în condiţiile stabilite prin ordin al 
ministrului administraţiei şi internelor.” 
 
 
 4. La articolul I punctul 16, alineatele (3) şi (4) ale articolului 19 
vor avea următorul cuprins: 
  “(3) Ofiţerul de poliţie care a absolvit cursuri postuniversitare în 
specializările corespunzătoare cerinţei postului este exceptat de la 
condiţiile prevăzute la art.16 alin.(2), mai puţin de la cea referitoare la 
acordarea gradului profesional de chestor. 
   (4) Specialităţile studiilor superioare, ale cursurilor 
postuniversitare şi ale titlurilor ştiinţifice prevăzute la alin.(2) se 
stabilesc prin ordin  al ministrului administraţiei şi internelor.” 
 
 
 5. La articolul I punctul 17, alineatele (3) şi (4) ale articolului 21 
vor avea următorul cuprins: 
  “(3) La absolvirea Facultăţii de Drept din cadrul Academiei de 
Poliţie Alexandru Ioan Cuza a Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
poliţistului i se acordă gradul profesional de subinspector de poliţie şi 
este încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu de 12 luni. 
   (4) Poliţiştilor prevăzuţi la art.9 alin.(2) şi (3) li se acordă 
gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în 
specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele 
postului. Încadrarea acestora se face pe o perioadă de probă de 6 luni sau 
12 luni, în raport cu categoria din care fac parte şi cu gradul profesional 
acordat.” 
 
 
 6. La articolul I punctul 26, după articolul 37 se introduce un 
articol nou, art.371, cu următorul cuprins: 
  “Art.371.- La decesul unui poliţist, Ministerul Administraţiei şi 
Internelor acordă familiei acestuia sau persoanei care a suportat 
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cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar de 
deces egal cu de  trei ori salariul de bază avut.” 
 
 
 7. La articolul I punctul 36, alineatul (1) al articolului 61 va avea 
următorul cuprins: 
  “Art.61.- (1) Poliţistul poate contesta sancţiunea disciplinară, în 
termen de 5 zile de la luarea la cunoştinţă, şefului ierarhic superior celui 
care a aplicat sancţiunea. Acesta se pronunţă prin decizie motivată, în 
termen de 15 zile.” 
 
 
 8. La articolul I punctul 37, alineatele (2) şi (3) ale articolului 65, 
vor avea următorul cuprins: 
  “(2) Pe timpul urmăririi penale şi judecării pentru infracţiuni 
săvârşite din culpă, poliţistul este pus la dispoziţie, iar în cazul arestării 
este suspendat din funcţie, conform alin.(3). Poliţistul pus la dispoziţie 
îndeplineşte numai acele sarcini şi atribuţii de serviciu stabilite, în scris, 
de şeful unităţii de poliţie şi beneficiază de drepturile băneşti 
corespunzătoare gradului profesional pe care îl are, la nivelul de bază, 
precum şi de celelalte drepturi prevăzute în prezenta lege. 
    (3) Pe timpul urmăririi penale pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra păcii şi omenirii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 
ori a unor fapte de corupţie sau a oricărei alte infracţiuni săvârşite   cu 
intenţie,  care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei de poliţist, 
acesta este pus la dispoziţie, conform alin.(2). În cazul în care s-a pus în 
mişcare acţiunea penală şi pe durata judecării până la pronunţarea unei 
hotărâri definitive, precum şi pe durata arestării poliţistul este suspendat 
din funcţie. În perioada suspendării poliţistul nu beneficiază de nici un 
drept dintre cele prevăzute în prezenta lege şi este obligat să predea 
armamentul, legitimaţia şi insigna.” 
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 9. La articolul I punctul 40, literele c) şi h) ale articolului 69 vor 
avea următorul cuprins: 
  “c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional; 
…………………………………………………………………………… 
    h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;” 
 
 
 10. La articolul I, după punctul 41 se introduce punctul 411, cu 
următorul cuprins: 
  “411. Litera a) a alineatului (1) al articolului 71 va avea 
următorul cuprins:  
   a) în ultimele 6 luni dinaintea adoptării măsurilor prevăzute 
la art.69 lit.j);” 
 
  
 Această    lege   a    fost  adoptată  de   Senat   în    şedinţa    din  1  
martie  2004, cu  respectarea  prevederilor  articolului 76 alineatul (1) 
din Constituţia României, republicată. 
 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 
 

Dan Mircea Popescu 
 
   
 
 Această lege  a  fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din  
16 martie 2004, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) 
din Constituţia României, republicată. 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

Valer Dorneanu 
 
 

 
Bucureşti, 7 aprilie 2004 
Nr. 101 
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