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La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea 

următorul cuprins:  

„(3) Ca organe de cercetare ale poliției judiciare 

funcționează lucrători specializați din Ministerul 

Afacerilor Interne anume desemnați de ministrul 

afacerilor interne, cu avizul prevăzut de art. 55 alin. 

(4) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de 

procedură penală, cu modificările și completările 

ulterioare, denumit în continuare aviz de desemnare 

în poliția judiciară, sau sunt desemnați și 
funcționează în alt mod, potrivit unor legi speciale.”  

 

 

 

“Ca organe de cercetare ale poliției 

judiciare funcționează politisti 

specializați din Ministerul 

Afacerilor Interne anume desemnați 

de seful unitatii din care fac 

parte.prin seful unitatii din care 

fac parte se intelege ordonatorul 

de credit care are  ca atributii 

numirea, destituirea din functie 

sau acrodarea de recompense. .” 

-Inlocuirea  cuvantului ,,lucratori,, cu ,,politisti,, are dublu scop : 

primul, de semantica, in sensul ca “lucrator” este o definire 

generala a  persoanelor care pot lucra, pe cand “politist” este 

denumirea functionarului public cu statut special, denumire care 

ii intareste autoritatea si ajuta la sporirea stimei de sine si a 

respectului pentru meseria de politist. 

Al doilea scop: prin folosirea cuvantului politist se elimina 

posibilitatea ca si alte categorii de angajati ai MAI sa primeasca 

“ din greseala” calitate de organ al politiei judiciare. Cu alte 

cuvinte, inlocuind lucrator cu politist restrangem aria de 
acordare a calitatii de politie judiciara  exclusiv  la   functionarii 

publici cu statut special. 

-Simplificarea mecanismului de acordare a calitatii de organ de 

cercetare al politiei judiciare. Eliminarea din ecuatia avizarii a 

Ministerului Public are ca scop asigurarea independentei 

politistilor, care vor lucra  ca organ de cercetare al politiei 

judiciare, in sensul ca numirea acestora in aceasta structura va fi 

in apanajul strict al MAI. In acest fel,  ministerul  isi va gestiona 

independent si in functie de nevoi aceasta resursa umana. Cu 

aceasta ocazie se inlatura din puterea discretionara pe care unii 

procurori o pot folosi pentru a elimina politisti judiciaristi care 

“deranjeaza”. 
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2. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un 

nou alineat, alin. (3¹), cu următorul cuprins: „(3¹) 

Funcția de ofițer sau agent de poliție judiciară este 

incompatibilă cu orice altă funcție publică sau 

privată, cu excepția funcțiilor didactice din 

învățământul superior.” 

 

 

Eliminare 

Exista in prezent  suficiente parghii de control in ceea ce 

priveste  incompatibilitatile si interdictiile politistilor. Chiar anul 

trecut s-au adus modificari la Statutul Politistului, in acest sens, 

pentru a asigura o gestionare corecta a acestor incompatibilitati 

si interdictii. Prin introducerea unui asemenea alineat, efectiv 

politistii care vor dobandii calitatea de organ de cercetare al 

politiei judiciare nu vor mai putea profesa alta ocupatie care, 

culmea, le aduce venituri LEGALE. De asemenea, sporul de 

solicitare neuropshicica nu este indestulator pentru a adopta o 

astfel de incompatibilitate TOTALA. 
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Daca un asemenea criteriu de incompatibilitate ar fi adoptat, 
vom fi martorii unei avalanse noi de pensionari sau a unui val de 

migratie al politistilor judiciaristi catre siguranta publica, in  

incercarea acestora de a continua sa obtina venituri suplimentare 

de care, in mod legal, beneficiaza in prezent. Adoptarea unui 

astfel de criteriu de incompatibilitate poate fi acceptată numai 

concomitent cu o crestere semnificativa a veniturilor politistilor 

care au calitate de organ de cercetare al politiei judiciare, cum ar 

fi cresterea salariului de functie (de baza) cu cel putin 30%.In 

subsidiar, apreciem ca o asemenea crestere a veniturilor   ar 

asigura si reluarea unui flux corect dinspre siguranta publica 

spre judiciar, calitatea de politie judiciara ar reveni in fruntea 

piramidei salarizarii in politie, ceea ce ar fi un lucru de 
normalitate, avandi in vedere faptul ca politistii care 

instrumenteaza dosarele penale fac parte din elita politiei. 

După articolul 2 se introduce un nou articol, art. 2¹, 

cu următorul cuprins:  

„Art. 2¹ - (1) Avizul de desemnare în poliția 

judiciară se acordă dacă polițistul îndeplinește 

cumulativ următoarele condiții:  

a) ocupă o funcție care presupune necesitatea 

deținerii sau obținerii avizului de desemnare în 

poliția judiciară; 

 b) este licențiat în drept sau este absolventul unei 

instituții de învățământ a Ministerului Afacerilor 
Interne care pregătește polițiști ori a unui program 

de formare profesională organizat în instituțiile de 

formare profesională ale Ministerului Afacerilor 

Interne, potrivit specificului funcțiilor structurilor 

poliției judiciare;  

 

 

 

c) nu se află într-o situație de incompatibilitate;  

 

 

b) este licențiat în drept sau in 

specialitati necesare indeplinirii 

atributiilor din fisa postului ori 

este absolventul unei instituții de 

învățământ a Ministerului 

Afacerilor Interne care pregătește 

polițiști ori a unui program de 

formare profesională organizat în 

instituțiile de formare profesională 

ale Ministerului Afacerilor Interne, 
potrivit specificului funcțiilor 

structurilor poliției judiciare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eliminare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precizarea este necesara pentru a nu lasa loc de interpretare 

pentru politistii care au calitatea de politie judiciara si isi 
desfasoara activitatea la investigarea criminalitatii economice 

 (cei mai multi au ASE-ul), in domeniul criminalitatii 

informatice ( acestia sunt licentiati in informatica, cibernetica), 

biologi, specialist in arme/ substante explozive, psihologi, 

profileri etc. 
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d) are un comportament corespunzător principiilor 

care guvernează activitatea organelor de urmărire 

penală;  

 

e) au trecut cel puțin doi ani de la data retragerii 

avizului de desemnare în poliția judiciară. 
 

 

 

 

(2) Condiția prevăzută la alin. (1) lit. d) se 

evaluează pe baza sancțiunilor disciplinare aplicate 

polițistului, precum și a datelor și informațiilor 

privind săvârșirea de către acesta, cu vinovăție, a 

unor fapte de natură penală ori abateri judiciare.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

e) la incetarea situatiei care a 

generat retragerea avizului de 

desemnare in politia judiciara dar nu 

mai putin de 6 luni de la data 
retragerii avizului. 

 

 

 

Eliminare 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Care sunt principiile care guverneaza activitatea organelor de 

urmarire penala? Nu exista asemenea principii definite sau 

stabilite in legislatie. Se lasa loc de interpretare discretionara din 

partea sefilor profesionali sau a procurorilor, care pot uza abuziv 

de aceasta conditie, prin interpretarea in interes a acesteia. 

 

Stabilirea unor termene stricte este necesara pentru evitarea unor 

abuzuri din partea sefilor profesionali sau a unor procurori. 

Termenul de cel putin 2 ani lasa loc de interpretare in sensul ca 

sintagma “cel putin 2 ani” nu instituie  un termen clar, acest 

termen putand fi calculat discretionar si la 2 ani si 3, 6, 10 luni 
sau chiar mai mult. 

 

Evaluarea conditiei prevazute la alin 1 lit d pe baza sanctiunilor 

disciplinare aplicate politistului este NECONSTITUTIONALA, 

in sensul ca pentru o singura abatere se aplica doua sanctiuni. 

De asemenea un politist poate fi sanctionat disciplinar cu 

mustrare scrisa  pentru intarzierea repetata la programul de 

lucru. Este aceasta abatere disciplinara suficienta pentru a i se 

retrage politistului respectiv calitatea de organ de cercetare al 

politiei judiciare? Justifica o asemenea abatere punerea la 

dispozitie a politistului, adica efectiv demolarea sa profesionala, 
cu repercursiuni poate iremediabile asupra vietii sale 

profesionale, personale sau familiale? 

Teza a II-a este si mai NECONSTITUTIONALA. Prin 

“evaluarea pe baza datelor si informatiilor  privind săvârșirea de 

către politist cu vinovăție, a unor fapte de natură penală ori 

abateri judiciare” se incalca flagrant PRINCIPIUL 

PREZUMTIEI DE NEVINOVATIE. In ceea ce priveste faptele 

de natura penala, savarsite cu  vointa, acestea se pot dovedi 

numai printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitivă si 

irevocabila. Este timpul ca nu ne mai batem joc de politisti si sa 

le aplicam si lor aceleasi principiii ale statului de drept, atat de 
invocat in ultimii ani. O evaluare pe baza datelor si informatiilor 

va lasa loc de interpretare de catre sefii profesionali sau 
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(3) De la data numirii în funcție potrivit Legii nr. 

360/2002 privind Statutul polițistului, cu 

modificările și completările ulterioare, și până la 

data acordării avizului de desemnare în poliția 

judiciară, polițistul nu desfășoară activități care 

presupun calitatea de organ de cercetare al poliției 

judiciare. ( 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(3) De la data numirii în funcție 

potrivit Legii nr. 360/2002 privind 

Statutul polițistului, cu modificările 

și completările ulterioare, și până la 

data acordării avizului de desemnare 

în poliția judiciară, polițistul poate 

desfasura activitati care presupun 

calitatea de organ al politiei 

judiciare sub contrasemnatura 

politistului sub tutela caruia se 

afla. 

procurori, care in mod abuziv vor putea  inlatura politistii care îi 

“deranjeaza”. 

Abaterile judiciare sunt deja prevazute in Codul de procedura 

penala si pedepsite de acesta. Este ilegal ca pentru o abatere sa 

se ia 2 masuri impotriva politistului. Retragerea avizului poate fi 

cea mai  grava pedeapsa aplicata in cazul unei abateri judiciare. 
Astfel se poate  aplica in cazul repetarii unor abateri pe 

principiul gradualitatii.  

 

 

 

 

 

 

 

Desemnarea in politia judiciara dureaza foarte mult timp, in 

cazul in care va ramane  in apanajul Ministerului Public. Un 

agent de politie debutant  sta 6 luni sub tutela. Dupa 6 luni da 
examenul de definitivare in politie. Abia dupa definitivare se 

poate inainta nota de fundamentare pentru obtinerea avizului de 

desemnare in politia judiciara. Asta inseamna inca 3-4 luni de 

asteptare, timp in care politistul nu poate intocmi acte de natura 

judiciara. Daca s-ar adopta Solutia propusa de noi, de la data 

definitivarii si pana la data avizarii, politistul ar putea lucra in 

dosare penale  mai usoare (amenintari, loviri simple, abandon 

familie, furturi  simple, sau infractiuni la care este posibila 

impacarea sau retragerea plangerii) sub supravegherea unui 

politist cu experienta. In acest mod, pana la sosirea avizului, 

politistul s-ar initia deja in tainele cercetarii judiciare, iar in 
cazul in care acesta nu primeste avizul, semnatura tutorelui 

garanteaza faptul ca actele judiciare intocmite sunt conforme si 

valabile. Se castiga 3-4 luni de lucru in dosare penale, 

judiciaristii cu experienta sunt degrevati de dosarele mai simple 

si noii judiciaristi se formeaza  si initiaza in tainele politiei 

judiciare. 
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„Art. 6. – (1) Procurorul general al Parchetului de 

pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori 

procurorul desemnat în acest sens, la cerere sau din 

oficiu, poate retrage avizul de desemnare în poliția 

judiciară atunci când se constată:  

  
 

 

Art. 6. – (1) Procurorul general al 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casație și Justiție ori procurorul 

desemnat în acest sens, la cerere sau 

din oficiu, poate solicita motivat 

retragerea avizul de desemnare în 
poliția judiciară atunci când se 

constată: 

Corelarea cu modificarea propusa pentru art. 2, alin 3 
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a) neîndeplinirea sau îndeplinirea 

necorespunzătoare de către lucrătorul poliției 

judiciare a obligațiilor care îi revin în activitatea 

desfășurată în calitatea de organ de cercetare penală 

al poliției judiciare;  
b) neîndeplinirea condiției prevăzute la art. 21 alin. 

(1) lit. c) sau d);  

 (2) Retragerea avizului de desemnare în poliția 

judiciară conduce la încetarea calității de lucrător în 

cadrul poliției judiciare, eliberarea din funcția 

deținută și punerea polițistului la dispoziție, în 

vederea numirii într-o funcție, în condițiile Legii nr. 

360/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

care nu presupune deținerea sau obținerea avizului 

de desemnare în poliția judiciară.”  

 

 

 

 

 

 

 
b) neîndeplinirea condiției 

prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. c)  

(2) Retragerea avizului de 

desemnare în poliția judiciară se 

face de catre seful unitatii. 

Retragerea trebuie  motivate si 

poate fi atacata de catre politistul 

interest la forul superior al 

unitatii din care face parte in 

termen de 5 zile lucratoare. 

Solutionareea contestatiei  are loc 

in maxim 5 zile lucratoare de la 

data introducerii contestatiei. In 

cazul in care politistul este 

nemultumit de Solutia contestatiei 

sale, acesta se poate indrepta la 

instanta competenta sa judece 

litigiile de munca pentru 

functionarii publici cu statut 

special. Actul administrativ de 

retragere al avizului de politie 

juiciara se suspenda de drept 

pana la solutionarea definitive a 

contestatiei .Incetarea calității de 

politist în cadrul poliției judiciare, 

eliberarea din funcția deținută și 

punerea polițistului la dispoziție, în 

vederea numirii într-o funcție, în 

condițiile Legii nr. 360/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare, care nu presupune 

deținerea sau obținerea avizului de 

desemnare în poliția judiciară au loc 

dupa ramanerea definitive a 

actului administrative prin care s-

a retras avizul de desemnare in 

politia judiciara.”  

 

 

 

 

 

 
 

Se elimina lit d pentru corelare cu  modificarile propuse la  Art. 

2¹ 

 

Corelarea cu modificarile propuse la art.2, alin.3. 

Asigurarea unui climat corespunzator de munca, a accesului 

corespunzator la actul de justitie, asigurarea stabilitatii pe 

functie si a dreptului la aparare in adevaratul sens al sintagmei. 

Ingreunarea procesului de ridicare al avizului asigura o oarecare 

protective impotriva unor eventuale abuzuri asupra politistilor 

de politie judiciara. 
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6. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un 

nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins: „(21) 

Avizul de desemnare în poliția judiciară își 

încetează de drept valabilitatea la data încetării 

raporturilor de serviciu ale polițistului ori la data 

numirii acestuia într-o funcție care nu presupune 
deținerea sau obținerea avizului de desemnare în 

poliția judiciară. Încetarea valabilității avizului se 

constată de către Procurorul general al Parchetului 

de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori 

procurorul desemnat în acest sens.” 

6. La articolul 6, după alineatul (2) 

se introduce un nou alineat, alin. 

(21), cu următorul cuprins: „(21) 

Avizul de desemnare în poliția 

judiciară își încetează de drept 

valabilitatea la data încetării 
raporturilor de serviciu ale 

polițistului ori la data numirii 

acestuia într-o funcție care nu 

presupune deținerea sau obținerea 

avizului de desemnare în poliția 

judiciară. Încetarea valabilității 

avizului se constată de către seful 

unitatii din care face sau facea 

parte politistul respectiv.” 

Corelarea cu propunerile de modificare la art.2,alin3 Ionescu Marius  
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Art. IV – În cazul polițiștilor care, la data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dețin 

avizul prevăzut la art.55 alin.(4) din Legea nr. 

135/2010 privind Codul de procedură penală, cu 
modificările și completările ulterioare, dispozițiile 

art.2 alin.(31) și art.6 alin.(1) lit.b), referitoare la 

condiția prevăzută la art.21 alin.(1) lit.c), din Legea 

nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea 

poliției judiciare, republicată, cu modificările 

ulterioare, precum și cu modificările și completările 

aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică 

după 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 

ordonanțe de urgență.  

  

 

Eliminare  Corelare cu eliminarea art.2 , alin.3¹ Ionescu Marius  
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