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INTRODUCERE 

 

1. Justificarea şi actualitatea temei de cercetare aleasă 

Această lucrare analizează una dintre cele mai importante categorii de 

funcționari publici, și anume funcționari cu statut special(polițişti), axate în 

principal pe analiza acestei categorii socio-profesionale, în ceea ce privește 

dispozițiile legale care reglementează ocuparea forței de muncă în Instituția 

Poliției, unul dintre garanți statului de drept, ce a cunoscut uneori o evoluție 

dificilă și sinuosă. 

Încă de la apariția ei, principalele atribuții ale poliției au fost apărarea 

interesului elitei conducătoare, treptat, odată cu evoluția societății umane, 

astfel de atribuții au vizat interesul general. 

Polițistul, ca funcționar civil sau militar, a fost permanent implicat în 

asigurarea unui mediu sigur pentru dezvoltarea vieții sociale, economice, 

culturale, pentru dezvoltarea generală a societății, având ca atribuție 

principală respectarea legilor de către toți cetățenii statului. 

Odată cu dezvoltarea generală a societății, atribuțiile și 

responsabilitățile poliției s-au specializat, activitatea fiind strict reglementată 

prin legi specifice. Încetul cu încetul, după instaurarea principiilor care 

guvernează o societate democratică și independentă în stat, instituțiile statului 

au cunoscut o specializare și o împărțire a atribuțiilor față de înființarea unor 

organisme ce duce la îndeplinire politicile guvernamentale. Astfel, puterile 

poliției sunt strict definite și polițişti au un cadru juridic propriu, care permite 

să realizeze serviciul lor în condiții optime. 
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2. Domeniul de aplicare și obiectivele tezei de doctorat 

Scopul acestei lucrări este de a analiza profesia de polițist, în ceea ce 

privește reglementările specifice privind implementarea serviciului. Acest 

studiu are ca scop cercetarea inițierii, modificării și stingerii raporturilor de 

muncă ale polițistului, considerate atât de legislația specifică, dar și printr-o 

legislație general aplicabil tuturor funcționarilor publici (Legea nr. 

188/1999), toate acele raporturi cu legislația specifică a dreptului muncii. 

Pentru a satisface acest scop, au fost luate în considerare următoarele 

obiective: 

- studiu cu privire la evoluția istorică și legislativă, cu referire la 

instituția în sine și în ceea ce privește statutul profesiei de polițist; 

- analiza statutului profesiei de polițist; 

- analiza profesiei de polițist, ca funcționar public cu statut special; 

- analiza comparativă privind statutul profesiei de polițist stabilit în 

unele state ale Uniunii Europene(U.E.). 

Pentru a realiza acest scop, am structurat teza pe şapte capitole, la 

care se adaugă o introducere, un capitol rezervat pentru concluziile și 

propunerile de lege ferenda, precum și un suport bibliografic corespunzător. 

În ceea ce privește serviciul public al Poliției Române, art.2 din 

Legea. Legea 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, 

prevede „activitatea Poliției Române este un serviciu public specializat, 

realizat în beneficiul persoanelor, comunității, precum și pentru a sprijini 

instituțiile de stat, numai în temeiul și în conformitate cu prevederile legale”.  

După cum arată legea sus-menționată, în ceea ce privește activitatea 

poliției Române putem spune că este vorba de un „serviciu public 

specializat”. Tema propusă poate fi un instrument important ce poate fi 
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utilizat în cadrul sistemului de ordine publică și siguranță națională, deoarece 

la momentul actual, nu există nici o abordare similară. 

Lucrarea este rezultatul unei munci de cercetare interdisciplinară, 

specifică dreptului muncii, dar nu numai, importanța temei constând în 

dificultățile practice generate de o legislație lacunară şi de opinii 

controversate ale doctrinarilor.  

Prezenta teză de doctorat are un caracter ridicat de interes public şi 

este oportună şi de actualitate în cadrul preocupărilor în materia abordată. 

Scopul prezentei lucrării vizează analiza complexă a aspectelor 

privind statutul profesiei de polițist şi elaborarea recomandărilor şi 

propunerilor teoretice şi practice, interpretarea temeiurilor legale, analiza 

conținutului şi structurii lor, perfecționarea legislației, în acest domeniu. 

 

3. Aspecte teoretice şi practice urmărite 

Apreciem că structura tezei este logică, având obiectivul de a 

descoperi noi idei şi a propune noi abordări, care se vor dovedi necesare şi 

privind statul profesiei de polițist, având la bază un aparat bibliografic vast 

utilizat, ceea ce a presupus un efort meritoriu de analiză şi sinteză din partea 

noastră. 

Considerăm că pentru polițişti, activitatea lor se raportează la nevoile 

comunității, şi este considerată îndatorire de prim ordin, iar ducerea la 

îndeplinire pentru crearea unui climat de ordine în cadrul comunității 

reprezintă şi scopul existenței lor sociale. 
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4. Metodologia cercetării ştiințifice 

În funcție de activitatea derulată metodologia cercetării a variat. 

Astfel, pentru activitățile de acumulare de cunoştințe noi în materia 

raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special-polițişti, am 

utilizat metoda documentării cât şi a metodei comparative privind legislația 

în domeniul de referință, dar şi al doctrinei relevante. 

Analiza surselor de drept național şi internațional a presupus folosirea 

următoarelor metode: 

a. metoda cercetării surselor documentare; 

b. metoda logică; 

c. metoda istorică; 

d. metoda analizei comparative. 

Tema trebuie să dezvolte, în măsura în care este posibil, direcții noi 

de analiză a strategiei publice în domeniul dreptului muncii. 

În vederea identificării stadiului actual al cunoaşterii în materia ce 

face obiectul cercetării, demersul ştiințific a constat în accesul constant la 

studiile din literatura de dreptul muncii, dar şi de drept administrativ şi la 

abordarea, într-o manieră critică a dispozițiilor legale privind raporturile de 

serviciu ale funcționarilor publici cu statut special. Este unanim recunoscut 

că o legislație stufoasă şi instabilă este greu de aplicat, motiv pentru care am 

urmărit sistematizarea acestora într-o manieră logică care a permis şi 

identificarea problemelor practice. 

Realizarea cercetării ştiințifice a presupus în principal o documentare 

temeinică şi, în consecință, accesul la un număr cât mai mare de lucrări 

(reviste, cursuri, monografii etc. publicate în țară şi în străinătate) în vederea 

aprofundării cunoştințelor în domeniu. Obiectivele, activitățile aferente 
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fiecărui obiectiv şi durata proiectată pentru desfăşurarea fiecărei activități în 

parte şi a proiectului în ansamblu sunt concepute funcțional, rezultatele fiind 

previzibile şi valoroase. 

În cadrul programului de cercetare ştiințifică am urmărit identificarea 

şi prezentarea principalelor aspecte legate de raporturile de serviciu pentru 

funcționarii publici cu statut special. 

Originalitatea cercetării şi a contribuției personale este asigurată prin 

propunerile din finalul tezei de doctorat considerate a fi necesare pentru 

realizarea unei reforme a statutului profesiei de poliţist. Soluțiile, astfel 

promovate în corpul lucrării sunt rezultatele unui demers ştiințific, pe care îl 

considerăm necesar şi îndrăzneț, realizat pe baza stadiului actual al 

cunoaşterii. 
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Capitolul 1. SPECIFICUL RAPORTURILOR DE SERVICIU 

ALE POLIŢIŞTILOR 
 

 

1. Poliţistul, funcţionar public cu statut special 

 

Când vorbim de serviciul public poliţienesc în societăţile moderne, 

între poliţie şi administraţie nu există decât în mod excepţional o confuzie. 

Nevoile publice sunt rezolvate în egală măsură de ambele instituţii între care 

trebuie să fie o strânsă colaborare.  

În ultima vreme poliţia a suferit profunde transformări, atât 

structurale cât şi organizatorice, determinate de caracterul dinamic şi 

complex al schimbărilor sociale. 

Redimensionarea în plan profesional a activităţilor poliţiei, 

consolidarea unei structuri care să acţioneze ca un serviciu public în 

beneficiul cetăţeanului şi armonizarea acesteia cu cerinţele de ordin 

comunitar, au constituit o prioritate. Toate aceste elemente de noutate îşi 

propun o mai mare responsabilizare a poliţiei faţă de comunitatea pe care 

poliţistul o reprezintă, faţă de cetăţeni, realizarea unei normalizări pe care 

întreaga societate şi-o doreşte. 

Serviciul public poliţienesc are drept obiective primordiale asigurarea 

climatului necesar funcţionării instituţiilor statului, derularea procesului de 

reformă, creşterea capacităţii de acţiune şi adaptarea la cerinţele unei instituţii 

moderne şi europene aparţinând statului de drept. Pentru realizarea unei 

eficiente sporite în asigurarea climatului de ordine publică, toate acţiunile 

poliţiei trebuie orientate spre creşterea gradului de siguranţă civică. 
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Atunci când toţi funcţionarii din cadrul poliţiei, vor conştientiza că 

sursa lor de venituri se realizează prin contribuţia tuturor cetăţenilor, iar 

nemulţumirile lor nu trebuie neglijate, putem spune că avem o poliţie 

profesionalizată cu un personal competent. 

Trebuie realizat că în vârful piramidei ierarhice se află cetăţeanul, de 

a cărui satisfacţie pentru serviciul plătit depinde calitatea serviciului prestat. 

A accepta ideea că cetăţeanul este singurul stăpân al poliţistului, iar munca sa 

trebuie orientată spre satisfacerea doleanţelor acestuia, constituie secretul 

succesului activităţilor întregii instituţii, biroului, colectivului, echipei. 

Având în vedere dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 188/1999, rezultă că 

funcţionarii publici din cadrul anumitor servicii publice (la litera „f” se 

precizează: „poliţia şi alte structuri ale M.A.I.”), pot beneficia de statute 

speciale. 

Conform acestor dispoziţii, prin adoptarea Legii nr. 360/2002, 

poliţiştii au fost prima categorie de funcţionari publici care a dobândit un 

statut special. Poliţistul care exercită atribuţiile stabilite pentru Poliţia 

Română prin lege, ca instituţie specializată a statului, este funcţionarul public 

civil, înarmat, ce poartă, de regulă, uniformă. 

Poliţistul ca şi funcţionar public civil, beneficiază de un statut special. 

Particularitatea statutului special este dată de riscurile deosebite şi îndatoririle 

pe care le implică executarea serviciului, portul de armă şi alte diferenţieri pe 

care le conferă Statutul Poliţistului. 

Raportul de serviciu atât pentru poliţişti cât şi pentru celelalte 

categorii de funcţionari publici(cei cu statut special), ia naştere atunci când se 

acordă primul grad profesional şi depunerii jurământului de credinţă. 
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Raportul de serviciu al poliţiştilor are şi trăsături specifice, începând 

de la obligativitatea depunerii jurământului de credinţă, cum ar fi: caracterul 

obligatoriu şi permanent, impune ca poliţistul să ajungă la locul de muncă, în 

funcţie de necesităţile operative ale instituţiei, pentru apărarea ordinii şi 

liniştii publice.  

Raporturilor de serviciu ale poliţiştilor sunt considerate forme tipice 

ale raporturi juridice de muncă. Aceasta este fundamentată prin elemente 

specifice derularii unor raporturi de serviciu similare celor precizate în 

statutul salariaţilor, dar şi prin faptul că Statutul funcţionarilor publici 

constituie un cadru juridic general, pentru această categorie, de funcţionari 

publici, cu statut special. 

Statul poliţistului, este aşadar totalitatea actelor normative care 

statuează drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici cu statut special şi 

care stabileşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru 

a deţine calitatea de poliţist. 

Statutul funcţionarilor publici, la rândul său, face trimitere la alte 

norme legale, şi anume, potrivit art. 93, dispoziţiile acestuia se completează 

cu reglementările de drept comun, precum şi cu prevederile legislaţiei 

muncii, după caz. 

Prin urmare, atunci când nu există reglementări specifice se poate 

realiza o asemenea completare şi doar în acord cu specificul funcţiei publice. 

 

În concluzie, menţionăm că „raporturile de serviciu” ale 

funcţionarilor publici sunt raporturi juridice de muncă. 
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Forma raportului juridic de muncă o constituie raportul de serviciu al 

funcţionarului public, raport care, deşi este deosebit de contractul individual 

de muncă, nu are diferenţe majore faţă de acesta
1
. 

 

                                                      

1
 Şerban. Beligrădeanu, Consideraţii – teoretice şi practice în legătură cu Legea 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, în „Dreptul” nr. 2/2000, p. 7-12. 
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CAPITOLUL II. DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE POLIŢIST 

 

Profesia de poliţist este una care implică o mare responsabilitate atât 

faţă de cetăţean, cât şi faţă de statul pe care îl reprezintă. Poliţistul trebuie să 

dea dovadă de fermitate, corectitudine, moralitate şi să acţioneze în 

conformitate cu prevederile legale, astfel încât să poată proteja cetăţeanul în 

faţa diferitelor provocări infracţionale. Poliţistul este investit cu exerciţiul 

autorităţii publice
2
, el fiind reprezentantul statului şi neputând exercita 

această autoritate în interes personal. „Poliţistul îşi desfăşoară activitatea 

profesională în interesul şi în sprijinul persoanei, comunităţii şi instituţiilor 

statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor 

imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualităţii”
3
. 

Datorită responsabilităţii pe care o implică această profesie, la nivelul 

ţării noastre există o reglementare clară privind modalitatea şi condiţiile care 

trebuie îndeplinite pentru a putea profesa. În acest sens, reglementările sunt 

clar stipulate în cuprinsul legii Statutului poliţistului. 

Este o certitudine faptul că, funcţionarul public execută activitatea în 

virtutea unui raport de serviciu. Legea nu distinge încheierea unui contract, 

ea făcând referire numai la un raport de serviciu. 

Persoanele care sunt încadrate direct, sunt supuse aceleaşi rigori ale 

legii, ca şi în cazul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ ale M.A.I.. 

Aceştia trebuie să îndeplinească prevederile legale ale Statutului 

funcţionarului public, Statutului poliţistului, precum şi ale Ordinului M.A.I. 

                                                      

2
 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/36819, accesat la data de 02.06.2018. 

3
 Art. 3, Legea 360 din 06.06.2002 privind Statutul Poliţistului (cu modificările şi completările ulterioare). 

publicată în M.Of. Partea I nr. 440 din 24.06.2002. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/36819
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nr. 140 din 02.09.2016 privind activitatea de management R.U. în unităţile de 

poliţie ale M.A.I. 

Considerăm că situaţii precum destituirea din poliţie, acordarea 

calificativului necorespunzător, precum şi nepromovarea examenului de 

definitivare reprezintă elemente care ar trebui luate în considerare ca 

elemente de incompatibilitate cu participarea la un concurs pentru funcţia de 

poliţist din postura de candidat din sursă externă. Elementele prezentate mai 

sus sunt grave, nepromovarea examenului sau calificativul necorespunzător 

indică lipsa de pregătire a poliţistului, de interes pentru funcţia ocupată sau 

faptul că acesta nu este compatibil cu aceasta. O persoană care nu a îndeplinit 

condiţiile minime de profesionalism nu ar trebui să mai aibă posibilitatea de a 

concura ca şi candidat din sursă externă. 

 

Luând în considerare aspectele enunţate mai sus, putem afirma că 

funcţia de poliţist trebuie să aibă nişte condiţii clare de ocupare. Acestea 

trebuie să fie obiective şi nediscriminatorii. Prin caracterul obiectiv, nu se 

creează nicio pată de imagine a modalităţii de încadrare în funcţie. De 

asemenea, caracterul nediscriminator, este în concordanţă cu Convenţia 

Europeană a Drepturilor Omului. De asemenea, condiţiile dobândirii calităţii 

de poliţist trebuie să nu fie interpretabile şi să fie exacte. 

În acest sens, la nivelul României, condiţiile dobândirii calităţii de 

poliţist au la bază două acte normative, legea 188/1999 privind Statutul 

funcţionarului public, care oferă cadrul legislativ general, şi legea 360/2002 

privind Statutul poliţistului care oferă cadrul legislativ special. Prin 

introducerea criteriilor de ocupare a funcţiilor în aceste acte normative, se 

creează o bază a condiţiilor de recrutare care nu poate fi pusă în discuţie şi 
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care este uniformă. Cu toate acestea, o parte din prevederile din legea 

188/1999 privind Statutul funcţionarului public se regăsesc şi în cadrul 

Statutului poliţistului. Considerăm că acest aspect are un caracter redundant 

şi ar trebui să fie eliminată această discrepanţă. De asemenea, elemente 

importante, privind condiţiile de dobândire a funcţiei, sunt reglementate într-

un ordin de ministru sau un regulament privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului de admitere la studii universitare de licenţă. Considerăm că 

acestea ar putea să înlocuiască elemente cu caracter redundant din legea 

360/2002. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte condiţiile dobândirii calităţii 

de poliţist, putem afirma că sunt caracterizate prin transparenţă.  

Totodată, considerăm că trasarea unor condiţii de dobândire a calităţii 

de poliţist riguroase sunt benefice. Astfel, se asigură că în sistemul de ordine 

şi siguranţă publică nu ajung persoane nepotrivite, care să nu fie în 

concordanţă cu profilul poliţistului.  

În urma analizei prevederilor naţionale şi a recomandărilor formulate 

în Codul European de Etică a Poliţiei, am constatat o concordanţă deplină. 

Acest fapt este îmbucurător. Îndeplinirea unor standarde performante, precum 

cele europene este dovada că recrutarea se face într-un mod corect, obiectiv 

şi nediscrimatoriu. La nivelul României este respectată inclusiv 

recomandarea cu reprezentarea în cadrul Poliţiei a minorităţilor etnice.  

În urma unei analize comparative cu alte state, în privinţa condiţiilor 

dobândirii calităţii de poliţist, a reieşit faptul că acestea respectă aceleaşi 

principii directoare trasate în Codul European de Etică a Poliţiei. Faptul că 

poliţiştii, indiferent de ţară sunt recrutaţi prin proceduri transparente şi 

obiective nu poate decât să întărească această cooperarea, deoarece se 

creează un climat de încredere între forţele implicate. 
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În ceea ce priveşte recrutarea persoanelor şi dobândirea calităţii de 

poliţist, indiferent de modalitatea de recrutare, ar trebui luată în considerare şi 

proba interviului. Examenul de admitere la instituţiile de învăţământ ale 

M.A.I. prevede numai probe teoretice.  

Considerăm că un interviu în faţa unei comisii care să fie alcătuită 

dintr-un poliţist cu un nivel de pregătire ridicată, un procuror şi un psiholog 

este absolut necesar. Rezolvarea unor teste care să cuprindă doar întrebări de 

limba română, limba engleză şi istorie nu este suficientă. Candidatul trebuie 

să fie capabil să relaţioneze cu cetăţeanul. Relaţionarea cu cetăţeanul fie că 

este cooperant sau nu, poate aduce beneficii muncii desfăşurate. Candidatul 

trebuie să aibă capacitatea de analiză şi să identifice problemele comunităţii 

în care îşi va desfăşura activitatea, în cazul reuşitei. Prin identificarea 

problemelor şi găsirea de soluţii, acesta poate atinge caracterul preventiv al 

muncii de poliţie. 

Considerăm, de asemenea, că supunerea la o probă care să testeze 

spiritul de cooperare şi munca în echipă, ar fi benefică. Acest fapt ar fi 

necesar deoarece munca de poliţie, indiferent de tipul ei, nu este una solitară. 

Ea presupune munca în echipă, colaborarea dintre colegi şi cooperarea dintre 

diferite instituţii care sunt reprezentate tot de oameni. 

Evaluarea candidaţilor pe baza unor teste, fără a se verifica 

capacitatea de comunicare este o modalitate de evaluare contraproductivă. Nu 

este suficient să ai capacitatea de a rezolva itemi foarte dificili de limba 

română, istorie sau o limbă străină, dacă nu eşti capabil să comunici cu 

persoanele cu care intri în contact. 

În anul 2003 am propus psihoprofesiograma ca instrument de 

evaluarea a competențelor și abilităților pentru recrutarea ofițerilor din 
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domeniul combaterii drogurilor. Nici acum nu se cunoaște de aceea cercetare 

care putea să devin un instrument de lucru care poate înlătura chiar corupția 

din sistem. 

Astfel, considerăm că procesul de recrutare este unul deosebit de 

important şi trebuie să beneficieze în continuare de cea mai ridicată atenţie. 

De asemenea este necesar o evaluare constantă a întregului proces şi 

identificate cele mai bune soluţii pentru a contracara deficienţele. 
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Capitolul III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE 

POLIŢIŞTILOR 

 

Având sarcini specifice ce derivă din Legea nr. 218/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, pe cale de consecinţă, rezultă că 

poliţistul se bucură de unele drepturi speciale acordate prin Legea 360/2002. 

În aceste condiţii, literatura de specialitate arată că suntem în prezenţa 

unui cumul de drepturi, denumit „drepturi de funcţie”
4
. 

Astfel, în Capitolul 3 din Legea nr. 360/2002, intitulat „Drepturile, 

îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi ale 

poliţistului”, la art. 28 alin. (1), sunt prezentate următoarele drepturi ale 

poliţistului: 

a) "salariu lunar, compus din salariul de bază, indemnizaţii, sporuri, 

premii şi prime. Salariul de bază cuprinde salariul corespunzător 

funcţiei îndeplinite, gradului profesional deţinut, gradaţiile, 

sporurile pentru misiune permanentă şi, după caz, indemnizaţia de 

conducere şi salariul de merit; 

b) ajutoare şi alte drepturi băneşti; 

c) uniformă, echipament specific, alocaţii pentru hrană, asistenţă 

medicală şi psihologică, proteze, precum şi medicamente gratuite; 

d) locuinţă de intervenţie, de serviciu, socială sau de protocol, după 

caz; 

                                                      

4
Alexandru Ţiclea, Laura Georgescu, Ana Cioriciu Ştefănescu, Barbu Vlad, Dreptul public al muncii, Ed. 

Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010, p. 244. 
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e) concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concediu 

fără plată, în condiţiile stabilite prin hotărâre a guvernului; 

f) concedii medicale pentru: caz de boală, prevenirea  îmbolnăvirilor, 

refacerea şi întărirea sănătăţii, accidente produse în timpul şi din 

cauza serviciului; concedii de maternitate, pentru îngrijirea 

copilului bolnav în vârstă de până  la 3 ani, îngrijirea copilului până 

la împlinirea vârstei de 2 ani, precum şi în  alte situaţii
5
; 

g) bilete de odihnă, tratament şi recuperare; 

h) pensii; 

i) indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau de detaşare, 

precum şi decontarea cheltuielilor de cazare, în condiţiile stabilite 

prin lege; 

j) decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interesul 

serviciului, mutării în alte localităţi şi, o dată pe an, pentru 

efectuarea concediului de odihnă, precum şi în alte situaţii, stabilite 

prin reglementări speciale; 

k) încadrarea activităţii în condiţii  deosebite, speciale sau alte condiţii 

de muncă; 

l) portul permanent al armamentului din dotare sau achiziţionat 

personal; 

m) asigurare de viaţă, sănătate şi bunuri; 

n) tratament medical în străinătate pentru afecţiuni contactate în 

timpul exercitării profesiei; 

                                                      

5
 În Franţa, poliţiştii aflaţi în concediu medical nu pot părăsi localitatea de domiciliu fără să fi obţinut în 

prealabil acordul şefului ierarhic, cu excepţia cazurilor urgente, determinate de necesităţi medicale. 
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o) consultanţă juridică asigurată de unitate, la cerere."
6
 

În textul aceluiaşi act normativ, la art. 29-40, mai sunt prevăzute şi 

alte drepturi specifice conferite de statutul de poliţist, printre care se numără: 

a) conferirea de ordine şi medalii pentru activitatea desfăşurată; 

b) acordarea unei compensaţii lunare de până la 50% din salariul de 

bază, pentru acoperirea cheltuielilor de chirie pentru cei mutaţi în 

interes de serviciu într-o altă localitatea decât cea de domiciliu; 

c) asigurarea echipamentului de protecţie adecvat misiunilor 

specifice şi acordarea de despăgubiri corespunzătoare în cazul în 

care, urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, îmbrăcămintea 

ori alte bunuri personale ale acestora au fost distruse; 

d) acordarea de sprijin pentru cumpărarea unei locuinţe proprietate 

personală (o singură dată în timpul carierei); 

e) asigurarea de asistenţă medicală şi medicamente gratuite. Aceasta 

se realizează prin sistemul de asigurări de sănătate specific 

apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii 

judecătoreşti; 

f) programul de lucru de 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână; 

g) asigurarea protecţiei faţă de ameninţările sau violenţele la care ar 

putea fi supuşi ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu sau în 

legătură cu acestea. Aceasta se realizează prin structuri 

specializate ale statului.
7
 

 

                                                      

6
 Art. 28 alin. (1) din Legea 360 din 06.06.2002 privind Statutul Poliţistului (cu modificările şi completările 

ulterioare). publicată în M.Of. Partea I nr. 440 din 24.06.2002. 
7
 Ibidem, art. 29-40. 
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Poliţiştii au atât obligaţii cu caracter general, valabile pentru toate 

categoriile de funcţionari publici, dar şi îndatoriri cu caracter special
8
. 

Acestea din urmă decurg atât din natura muncii prestate, precum şi din 

îndatoririle şi riscurile determinate de statatul special al poliţistului. 

Din dispoziţiile legale rezultă că poliţiştii sunt obligaţi să respecte atât 

obligaţiile de serviciu, cât şi pe cele de deontologie profesională. 

                                                      

8
 Sper exemplu, 
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Capitolul IV. MODIFICAREA ȘI SUSPENDAREA 

RAPORTURILOR DE SERVICIU 

 

Modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor sunt 

reglementate de Legea nr. 360/2002 şi de Ordinul ministrului afacerilor 

interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în 

unităţile de poliţie ale M.A.I., în completare, de Legea nr. 188/1999. 

„Raportul de serviciu al poliţistului se poate modifica prin: 

a) delegare; 

b) detaşare; 

c) participare la misiuni internaţionale; 

d) împuternicire pe o funcţie de conducere; 

e) transfer; 

f) mutare; 

g) punere la dispoziţie. 

Modificarea raportului de serviciu în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. 

a)-f) se poate realiza după definitivarea în profesie, cu excepţia situaţiilor în 

care a intervenit reorganizarea unităţii.”
9
 

Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă: 

 de drept; 

 din iniţiativa sau la cererea sa. 

 

                                                      

9
 Art. 27

1
 din Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2016. 
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În perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă, 

concediului de maternitate, concediului pentru îngrijirea copilului bolnav ori 

a copilului cu handicap pentru afecţiuni intercurente, precum şi a suspendării, 

raportul de serviciu al poliţistului nu poate fi modificat decât din iniţiativa 

sau, după caz, cu acordul scris al acestuia, cu excepţia următoarelor situaţii: 

a) ca urmare a desfiinţării postului ocupat, prin reorganizarea 

activităţii M.A.I. sau a unei unităţi; 

b) s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, cu excepţia 

situaţiei în care aceasta a fost pusă în mişcare pentru o infracţiune 

din culpă care nu este în legătură cu serviciul; 

c) s-a dispus măsura arestării preventive sau arestului la domiciliu; 

d) s-a dispus măsura controlului judiciar sau controlului judiciar pe 

cauţiune, cu interdicţia exercitării profesiei. 

Modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului se 

dispun sau, după caz, se constată prin act administrativ emis potrivit 

competenţelor de gestiune a resurselor umane. 

 

2. Suspendarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor 

 

Legea nr. 188/1999 reglementează următoarele categorii de suspendare 

a raportului de serviciu: 

- suspendarea de drept (art. 94); 

- suspendarea prin acordul părţilor (art. 95 alin. 2); 

- suspendarea prin actul unilateral al funcţionarului public (art. 95 

alin. 1). 
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CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A 

POLIŢISTULUI 

 

Polițistul este funcționar public civil, astfel că regimul juridic al 

răspunderii disciplinare stabilit prin această reglementare, se află într-o relație 

de determinare, cu garantarea principiului stabilității polițiştilor, ca 

funcționari publici şi a dreptului lor la carieră.
10

 

Răspunderea disciplinară a polițistului, îşi fundamentează existența pe 

un raport de drept administrativ prealabil, rezultat dintr-un act de investire în 

funcție şi intervine când are loc încălcarea îndatoririlor de serviciu
11

. 

Din conținutul art. 55, rezultă că „răspunderea disciplinară se 

bazează pe vinovăție, pentru declanşarea sa, fiind necesar să fie întrunite 

toate elementele constitutive ale abaterii disciplinare”
12

. 

Exonerarea de răspundere a polițistului, intervine potrivit art. 56, în 

condițiile în care apar anumite cauze (justificative sau de neimputabilitate), 

împrejurări şi situații, care înlătură caracterul ilicit, antisocial al faptei, fiind 

absolvit de răspundere dacă a exercitat în limitele legii, „atribuțiile de 

serviciu prin care a determinat vătămări sau suferinte unor cetateni, ori a 

provocat prejudicii patrimoniului acestora”
13

. 

Legea nr. 360/2002 prevede faptele care constituie abateri 

disciplinare ale polițiştilor
14

. 

                                                      

10
 Art. 1, Legea 360/2012, 

11
 Dan Ţop, Consideraţii privind regimul răspunderii disciplinare aplicabil poliţiştilor, ”Revista română de 

dreptul muncii” nr. 1/2003, p. 81-84. 
12

 Art. 55 din Legea 360  
13

 Art. 56 din Legea 360  
14

 Ibidem, art. 57. 
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Sancțiunea disciplinară cea mai severă având ca obiect încetarea 

raportului de serviciu, echivalentă cu desfacerea disciplinară a contractului de 

muncă, poate fi destituirea din funcția publică 
15

 şi poate fi aplicată pentru 

săvârşirea unei abateri grave, care a avut consecințe deosebite, sau pentru 

săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare
16

. 

Destituirea ca sancțiune disciplinară, intervine şi în cazul în care 

poliţistul nu respectă interdicțiile impuse de lege, respectiv: 

a) „să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să 

desfăşoară propagandă în favoarea acestora; 

b) să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în 

public; 

c) să candideze pentru autorităţile administraţiei publice locale, 

Parlamentul României şi pentru funcţia de Preşedinte al României; 

d) să exprime în public opinii contrare intereselor României; 

e) să declare sau să participe la greve, precum şi la mitinguri, 

demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic; 

f) să adere la secte, organizaţii religioase sau alte organizaţii interzise 

de lege; 

g) să efectueze direct sau prin persoane interpuse activităţi de comerţ 

ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăţi 

comerciale, cu excepţia calităţii de acţionar; 

h) să exercite activităţi cu scop lucrativ de natură să lezeze onorarea 

sau demnitatea poliţistului sau a instituţiei din care face parte; 

i) să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este 

                                                      

15
 Potrivit art. 58 din Statutul poliţistului,  

16
 Ioan Mara, Luca Iamandi, Statutul juridic al profesiei de poliţist, Editura Pro-Universitaria, Bucureşti, 

2008, p. 52-70. 
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retribuit, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de 

învăţământ, activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-

artistică.”
17

 

Destituirea din poliție intervine şi atunci când polițistul nu accepta să 

depună jurământul de credință (potrivit art. 72 alin. 3 din lege). 

Sancțiunile disciplinare sunt măsuri punitive, inclusiv de ordin 

pecuniar, ce se aplică în cazul încălcării, cu vinovăţie, a normelor 

deontologice specifice sau a dispozitiilor şi sarcinilor de serviciu. 

Sanctiunile ce se aplică politiştilor sunt reprezentate de: 

„a) mustrare scrisă; 

b) diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită cu 5-

20% pe o perioada de 1-3 luni; 

c) amânarea promovării în grade profesionale sau funcţii superioare, 

pe o perioadă de la 1 la 3 ani. Termenul de executare a sancţiunii curge de 

la data la care expiră stagiul minim în gradul deţinut la momentul săvârşirii 

abaterii.  

c
1
) trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază 

al gradului profesional deţinut.  

d) destituirea din poliţie.”
18

 

Sancțiunea poate fi aplicată la finalizarea cercetării, ea fiind 

prescriptibilă, dar să nu treacă un an de la săvârşirea faptei. Legalitatea 

sancțiunii rezultă din cuprinsul art. 58, care arată expres ce anume sancțiuni 

pot fi aplicabile polițistului, de la cea mai uşoară, avertismentul, până la cea 

mai gravă, destituirea din funcția publică. Rezultă deci că polițistului găsit 

                                                      

17
 art.45 alin.1, Legea 360/2012 Statutul Poliţistului. 

18
 Art. 57, Legea 360/2012 Statutul Poliţistului. 
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vinovat nu i se pot aplica alte sancțiuni decât cele stipulate de lege, iar 

organul competent are posibilitatea de a aplica, în funcție de gravitatea faptei, 

precum şi de alte criterii, numai dintre sancțiunile prevăzute expres. 

Singurul temei pe care poate fi angajată răspunderea penală este 

comiterea unei infracțiuni. Aceasta implică sub aspect obiectiv, săvârşirea cu 

intenție a unei fapte sanctionata de legea penală, iar sub aspect subiectiv, 

vinovăția persoanei în săvârşirea faptei
19

. 

În doctrină s-au încercat diferite moduri de definire a răspunderii 

penale, unii autori opinând că răspunderea penală constituie consecința 

juridică imediată a săvârşirii unei infracțiuni, numai cine a săvârşit o 

infracțiune răspunde penal
20

. 

O altă părere opinează că răspunderea penală este însuşi raportul 

juridic penal de constrângere, ce a luat ființă ca urmare a infracțiunii, între 

stat şi cel vinovat, pe de altă parte, pentru a restabili ordinea de drept şi 

restabilirea autorității statului
21

. 

Răspunderea penală apare astfel ca fiind însuşi raport juridic de 

conflict, un raport juridic complex, care va genera drepturi şi obligații 

particulare pentru cei implicaţi
22

. 

 

                                                      

19
George Antoniu, Constantin Bulai, Gheorghe Chivulescu, Dicţionar juridic penal, Editura Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, Bucureşti 1976, p. 236, 
20

 Vintilă Dongoroz Vintilă Dongoroz, Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Partea generală, vol. I, 

Editura Academiei R.S. România, 1969, p.19, 
21

 Constantin Bulai, Drept penal parte generală, vol. III, Universitatea Bucureşti, Facultatea de drept, 

Bucureşti 1982, p.5, 
22

Constantin Mitrache, Drept Penal Român. Parte Generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p.335, 
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Capitolul VI. ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE SERVICIU 

ALE POLIŢIŞTILOR 

 

Funcţionarii publici se bucură de stabilitate în muncă şi beneficiază 

de ceea ce doctrina şi jurisprudenţa numesc tradiţional şi legislaţia 

reglementează implicit, respectiv dreptul la carieră. Acesta este strâns legat 

de stabilitate în funcţie, regulă care trebuie înţeleasă în raport cu mobilitatea, 

noţiune care evocă modificarea raportului de serviciu, în anumite condiţii şi 

după anumite proceduri, atunci când interesul funcţionarului sau al autorităţii 

publice o impune. 

 

Potrivit art.69 din Legea nr.360/2002 statutul poliţistului încetarea 

raporturilor de serviciu ale poliţistului
23

 se dispune în mod corespunzător de 

către persoanele care, potrivit art. 15, au competenţa de acordare a gradelor 

profesionale şi are loc: 

a) la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării în 

sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării 

naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale; 

b) la pierderea capacităţii de muncă, în condiţiile legii, cu excepţia 

situaţiei în care a intervenit menţinerea în activitate în condiţiile 

art. 331; 

c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional; 

d) la cerere; 

e) la numirea într-o altă funcţie publică; 

                                                      

23
 republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.440. 
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f) prin demisie; 

g) la destituirea din poliţie; 

h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori; 

i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă 

definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus suspendarea 

executării pedepsei sub supraveghere sau amenzii penale pentru 

infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza aprobării persoanelor care 

au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15; 

j) când, în urma reorganizării activităţii M.A.I. sau a unei unităţi de 

poliţie ori a reducerii unor posturi de natura celui ocupat de 

poliţistul respectiv, nu sunt posibilităţi pentru ca acesta să fie 

încadrat într-o funcţie similară în aceeaşi unitate sau în alte 

unităţi; 

k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 

alin. (5); 

l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, 

chiar dacă această situaţie a fost depistată ulterior; 

m) în situaţia nedefinitivării de către agenţii de poliţie a studiilor 

prevăzute la art. 73 alin. (8). 

 

Raporturile de serviciu ale poliţistului nu pot înceta prin demisie la 

instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi de 

război. 
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CAPITOLUL VII. ELEMENTE DE DREPT COMPARAT 

PRIVIND STATUTUL FUNCŢIEI DE POLIŢIST ÎN ŢĂRILE 

UNIUNII EUROPENE 

 

 

Evoluţia dezvoltării formelor de organizare socială care au dus la 

apariţia statului a fost posibilă doar prin instituirea unor forme structurale 

bine organizate ale societăţii. Astfel că această instituţie suprastructurală, 

care în lumea contemporană reprezintă principalul element de organizare 

politică şi administrativă exercită funcţionalitatea sistemului social prin care 

sunt reglementate relaţiile dintre oameni; teritoriul şi populaţia asupra cărora 

îşi exercită autoritatea această organizaţie
24

. Sistemul de drept al respectivei 

comunităţi, convertit în totalitatea regulilor şi normelor juridice care 

reglementează conduita oamenilor în relaţiile sociale, dintr-o colectivitate 

determinată sunt susceptibile de a fi impuse prin forţa coercitivă a statului 

tocmai de aceea în fiecare comunitate există legi, pentru a se impune ordinea 

în societate, însă în concomitent au fost investite organe ale statului cu 

responsabilitatea de a supravegherea modului de punere în aplicare a acestor 

legi. 

Cu toate că apodictic statutul poliţistului va acoperi în principiu 

aceiaşi sferă de responsabilitate, pentru a demonstra o asemenea aserţiune am 

considerat oportun să folosesc metoda comparativă, care oferă posibilitatea 

de a analiza în paralel statutul poliţistului în diferite state ale lumii, cu scopul 

de a identifica similitudinile şi de a desprinde argumentele pe care să 
                                                      

24
 https://dexonline.ro/definitie/stat, accesat la data de 15.09.2017. 

https://dexonline.ro/definitie/stat
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fundamenteze opinia susţinută în prezenta lucrare, respectiv aceea de a 

conferirii un statut special poliţistului, indiferent de originea sa. Analiza 

comparativă a pornit având la bază dreptul intern, însă abordează sub aspect 

teoretic noţiuni fundamentale a dreptului european al polițistului, pentru 

relevarea unor realități legale privind statutul polițistului din alte state U.E.. 

 

 

Condiţiile dobândirii calităţii de poliţist în Danemarca 

Pentru a deveni poliţist este necesară absolvirea cursurilor Colegiului 

de Poliţie din Copenhaga sau din Groenlanda. Diferenţa dintre România şi 

Danemarca constă în faptul că nu există recrutare din sursă externă pentru 

funcţia de poliţist. Persoanele recrutate din sursă externă vor fi personal civil 

şi îşi desfăşura activitatea la nivelul Poliţiei Naţionale. 

 

Dobândirea calităţii de poliţist în Belgia 

La nivelul Belgiei există Poliţie Locală şi Poliţia Federală. În ceea ce 

priveşte funcţiile care pot fi ocupate la nivelul structurilor de poliţie, aceste 

sunt de trei categorii: 

- nivelul de bază; 

- nivelul mediu; 

- nivelul ofiţerilor. 

Membrii acestor niveluri au atât atribuţii de poliţie judiciară cât şi 

administrativă. Pe lângă acest cadru cu trei nivele, îşi mai pot desfăşura 

activitatea şi agenţii de poliţie. Aceştia sunt poliţişti cu competenţe limitate, 

nefiind consideraţi ca funcţionari de poliţie. Criteriile de selecţie sunt diferite 

în funcţie de fiecare nivel. 
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În ceea ce priveşte condiţiile de recrutare şi selecţia, la nivelul Belgiei 

există o serie de reglementări transparente şi obiective. Procedurile sunt clare, 

iar selecţia se efectuează în conformitate cu acestea. 

Pentru a deveni agent de poliţie în Belgia, legislaţia internă stabileşte 

o serie de condiţii, denumite condiţii generale de admisibilitate. Pentru a 

dobândi calitatea de poliţist trebuie parcurse două momente distincte cu 

condiţii proprii. 

 

 

2. Statutul poliţistului în Franţa 

 

Poliţia Naţională a luat fiinţă în anul 1800 şi a reuşit ca pe parcursul 

a mai bine de două secole de activitate să îmbine eficient forţa umană cu 

puterea operaţională prin forţa inovaţiei şi o perpetuă modernizare, pentru a-

şi pune în serviciul populaţiei multiple abilităţi.  

Obligaţiile ce revin ofiţerilor de poliţie şi jandarmilor au fost 

consolidate într-un set de reguli etice materializate prin edictarea Codului de 

etică al Poliţiei Naţionale şi al Jandarmeriei Naţionale
25

, cod ce derivă din 

Constituţie, din tratatele internaţionale, mai ales Convenția europeană 

pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum şi 

cu respectarea principiilor generale de drept şi a legilor şi reglementărilor 

Republicii. 

Codul defineşte, clar şi predictibil obligaţiile ce revin ofiţerilor de 

poliţie şi jandarmilor, în exercitarea atribuţiilor lor în timpul serviciului 

                                                      

25
 Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale Le code de déontologie de la 

police et de la gendarmerie nationales est codifié au livre IV, titre 3, chapitre 4 de la partie réglementaire du 

code de la sécurité intérieure. Il entre en vigueur le 1er janvier 2014. 
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astfel încât prin aplicarea sa să nu se aducă atingere normelor legale şi altor 

obligaţii la care sunt supuşi, evitându-se astfel abuzul de drept sau de statut. 

Aplicarea regulilor acestui Cod fac obiectul formării iniţiale şi continue 

oferite poliţiei şi jandarmilor cu intenţia de a le permite acestora să-şi 

îndeplinească îndatoririle într-o manieră ireproşabilă. 

În sensul prezentat de cod, termenul de „ofiţer“ desemnează tot 

personalul activ al Poliţiei Naţionale, precum şi personalul care lucrează 

într-un serviciu naţional de poliţie sau într-o instituţie publică care 

contribuie la misiunea instituţiei, iar termenul de „poliţist” desemnează 

ofiţerii şi subofiţerii jandarmeriei, precum şi consilierii de poliţie. 

Conform Articolul R. 434-2, cadrul general al acţiunilor Poliţiei 

naţionale şi a Jandarmeriei naţionale sunt plasate sub autoritatea Ministrului 

de Interne şi au stabilit ca obiectiv îndeplinirea misiunilor de securitate 

internă. Acţionând în conformitate cu normele Codului de procedură penală 

în materie judiciară, Poliţia Naţională şi Jandarmeria Naţională au sarcina 

de a asigura apărarea instituţiilor şi intereselor naţionale, respectarea legilor, 

menţinerea păcii şi a ordinii publice, protecţia persoanelor şi a proprietăţii. 

În misiunea ce le revine, respectiv de servire a instituţiilor 

republicane şi a cetăţenilor, poliţiştilor şi jandarmilor le revine obligaţia de 

a-şi îndeplinii îndatoririle cu loialitate, onoare şi dedicare. În exercitarea 

atribuţiilor lor de serviciu privind asigurarea securităţii interne, atât Poliţiei 

Naţionale, care reprezintă o forţă civilă, cât şi Jandarmeriei Naţionale, ce 

reprezintă o forţă armată, le revine obligaţia de se supune regulilor specifice 

de etică, reguli pe care le găsim reglementate de titlul III al acestui decret. 
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3. Statutul poliţistului în Italia 

Demilitarizarea unui sector al poliţiei naţionale s-a realizat prin Legea 

nr. 121 din 01.04.1981
26

, când autorităţile italiene au stabilit că singura 

autoritate responsabilă pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice este 

Ministerul de Interne, care îşi va exercita prerogativele prin intermediul 

Administraţiei securităţii publice. Conducerea instituţiei revine ministrului de 

interne, membru al guvernului, acesta având un secretariat propriu, fiind 

asistat de patru secretari de stat. 

Legea nr.121/1981, reglementează în mod clar şi concis structurile de 

personal care fac parte din poliţia de stat
27

, cât şi o serie de alte drepturi ale 

acestora cum ar fi dreptul la decoraţii şi însemne specifice
28

, dreptul de a 

beneficia de echipamentul specific necesar derulării activităţilor în mod 

gratuit, precum şi asigurarea uniformei
29

 etc. 

 

4. Statutul poliţistului în Spania 

 

În Spania forţele poliţiei sunt structurate în trei divizii, respectiv: 

poliţia naţională, poliţia locală sau municipală şi garda civilă
30

. 

Poliţia Naţională (Cuerpo Nacional de Policía) este o instituţie 

armată de natură civilă, care îşi desfăşoară activitatea în localităţile ce au o 

populaţie ce depăşeşte ca număr 20.000 de locuitori, iar membrii Poliţiei 

Naţionale au statutul de funcţionari publici, civili, integraţi într-o structură 

                                                      

26
 Legea nr. 121 din 01.04.1981, Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100 (Italia), 
27

 Cf. art. 25 din Legea nr. 121 din 01.04.1981, Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 

100. 
28

 Idem, art. 27. 
29

 Idem, art. 28 şi 30. 
30

 www.interpol.int/public/Region/Europe/.../Spain.asp, accesat la data de 23.03.2018. 

http://www.interpol.int/public/Region/Europe/.../Spain.asp
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ierarhică în cadrul Ministerului de Interne şi au ca principale atribuţiuni 

cercetarea infracţiunilor grave, asigurare ordinii publice atunci când au loc 

manifestaţii şi demonstraţii, asigură paza ambasadelor, gărilor sau oficiilor 

poştale
31

. Trăsătura specifică a profilul profesional al celor care alcătuiesc 

Corpului Naţional al Poliţiei, în raport cu celelalte forţe de securitate 

spaniole, este reprezentată prin caracterul său clar urban. Această misiune se 

materializează prin îndeplinirea funcţiilor atribuite de sistemul juridic al 

Poliţiei Naţionale şi, în special, cele prevăzute în Legea organică nr. 2/1986 

din 13 martie a Forţelor şi Organelor de Securitate. 

Poliţia Naţională este aşadar o structură ierarhică, a cărei misiune este 

de a supraveghea la libera exercitarea a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 

concomitent cu asigurarea securităţii cetăţeanului, având ca domeniu de 

acţiune întreg teritoriul Regatului Spaniol. 

Principala forţă de ordine şi securitate publică a Regatului Spaniei, 

însă este reprezentată azi de Garda Civilă (Guardia Civil), care înfiinţată în 

anul 1844, şi-a dovedit de aproape un secol şi jumătate de tradiţie, a fost 

extrem de disciplinată. Pe măsură ce a evoluat, a servit în principal ca poliţie 

rurală pentru a proteja proprietatea şi ordinea şi pentru a consolida autoritatea 

guvernului central
32

. 

Garda civilă veghează la respectarea ordinii şi respectarea legii în 

zonele rurale. De asemenea, aceasta îndeplineşte atribuţiile specifice 

serviciului de imigrare, poliţiei de frontieră şi pentru combaterea 

criminalităţii
33

. Membrii gărzii civile au statut de cadre militare, se află în 

subordinea Ministerului de Interne, în executarea atribuţiilor prevăzute de 

                                                      

31
 Conform art.11 din Legea nr.2/1986 privind Forţele de Securitate din Spania. 

32
 http://lcweb2.loc.gov, accesat la data de 28.03.2018. 

33
 Potrivit art.12 din Legea nr.2/1986. 

http://lcweb2.loc.gov/
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Legea nr. 2/1986 privind forţele de securitate din Spania, iar atunci când 

execută misiunile militare încredinţate de Ministerul Apărării se 

subordonează acestui minister
34

.  

Originea sa datează din 28 martie 1844 când prin decret regal. 

Actualmente aceasta are o dublă apartenenţă, respectiv de Ministerul 

de Interne în ceea ce priveşte serviciile, compensaţiile, destinaţiile şi 

mijloacele, dar şi de Ministerul Apărării în ceea ce priveşte misiunile 

militare. În plus, aceasta deserveşte şi nevoilor Ministerului de Finanţe 

referitoare la rezerva fiscală a statului şi asigură respectarea regulilor şi 

reglementărilor referitoare la diferitele organe ale administraţiei centrale, 

autonome şi locale. 

Principala misiune a Gărzii Civile rămâne concentrată în a asigura 

protecţia şi siguranţa cetăţenilor împotriva actelor criminale care îi pot 

ameninţa, să vegheze la respectarea legilor, să asigure exercitarea liberă a 

drepturilor şi libertăţilor şi să păstreze securitatea cetăţenilor. 

 

5. Statutul poliţistului în Portugalia 

 

Responsabilitatea punerii în aplicare a legii în Portugalia se exercită 

prin trei organisme, respectiv: 

 Garda Naţională Republicană (Guarda Nacional Republicana) 

instituţie similară jandarmeriei, aceasta îşi exercită autoritatea pe aproximativ 

98% din teritoriul portughez continental, printr-o patrulă naţională, un 

serviciu de gardă fiscală, precum şi o poliţie naţională cu atribuţii privind 

protecţia mediului. 

                                                      

34
 A se vedea dispoziţiile art. 9 lit. b din Legea nr. 2/1986, 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Portuguese_National_Republican_Guard&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700190,15700201,15700205&usg=ALkJrhhc0tYMw7QtExvJBh1Aj1z0D2pbLg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Gendarmerie&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700190,15700201,15700205&usg=ALkJrhjBb95jwRvHqHpI1JTItuaCe2B0dw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Customs&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700190,15700201,15700205&usg=ALkJrhhc79n1KYWS4a7Yvqiv07BpRTs50A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Customs&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700190,15700201,15700205&usg=ALkJrhhc79n1KYWS4a7Yvqiv07BpRTs50A
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 Poliţia de Siguranţă Publică (Polícia de Segurança Pública) 

Forţele de poliţie civile care lucrează în zonele urbane mari. 

 Poliţia judiciară (Polícia Judiciária) care are atribuţii în 

investigarea cazurilor penale şi care funcţionează sub supravegherea 

Ministerul Public. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Pol%25C3%25ADcia_de_Seguran%25C3%25A7a_P%25C3%25BAblica&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700190,15700201,15700205&usg=ALkJrhj1RYLpcFo_IvNDFNdYHz1SCuYKMQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Public_Ministry_(Portugal)&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700190,15700201,15700205&usg=ALkJrhhhNApqOixDcyyxEsr-U7iKsmfATQ
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CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA 

 

I. CONCLUZII 

 

Este lesne de înțeles faptul că, progresul comunității umane nu ar fi 

existat, dacă nu există un întreg organism social creat, acesta având 

valabilitate prin personalul învestit, cu o diversitatea de funcții. Din perioada 

interbelică a țării noastre, Statutul poliţistului respecta linia tradiţiei, 

argumente din dreptul comparat, justificând acest statut. 

Codul etic reglementează obligațiile de conduită, raportate la o 

anumită profesie, care se exercită într-o anumită instituție, indiferent de locul 

său specificul acestei instituții. Regimul deontologic sau etic al unei profesii 

este guvernat de anumite principiile generale şi dispoziții. 

 

Astfel, putem concluziona următoarele: 

1. Statutul polițistului trebuie să conțină o imagine completă a 

funcţiilor şi o ierarhizare a acestora, indicând pentru ce categorii şi la ce nivel 

acţionează această interdicţie.  

2. Statutul trebuie să clarifice cuprinsul conceptului de stabilitate în 

funcţie, deoarece la categoria funcționarilor chemați să aplice legea, pentru 

satisfacerea interesului general al cetățenilor, este foarte importantă garanția 

stabilității. 

3. Este justificată recunoaşterea conceptului de carieră în funcție, 

importanţă deosebită având şi consfințirea sa în statut.  
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4. În statut, ar trebui să existe criterii speciale, referitoare la accesul la 

funcția din poliție, care s-ar putea intercorela cu condițiile de determinare a 

polițistului în carieră. 

5. Statutul, este necesar să cuprindă reglementări clare şi fără 

ambiguităţi, referitoare la dreptul poliţistului la grevă. 

 

În urma cercetării ştiințifice realizate s-a dovedit faptul că este 

obligatoriu optimizarea cadrului legal aplicabil statutului polițistului şi 

propunem următoarele: 

1. Un aspect la care trebuie să ne referim este asigurarea unei 

stabilități legislative în materia funcției publice naționale prin diminuarea 

numărului de modificări ale normelor aplicabile funcției publice.  

2. O propunere este rectificarea Legii nr.360/2002, în aşa fel încât să 

se facă o diferenţiere clară, în toate situaţiile de încetare a raporturilor de 

serviciu. Astfel, acestea trebuie să fie expres delimitate la fel cum prevede 

Codul muncii, referitor la încetarea de drept (art.56 lit.a) şi, în plus, încetarea 

prin voința unei singure părţi, respectând legea (art.56 lit.c şi în Legea 

nr.188/1999, referitoare la statutul funcționarilor publici). La Capitolul al V-

lea din Legea nr.360/2002 se introduce un articol cu următorul conținut: 

"Încetarea raportului de serviciu: 

a) de drept; 

b) la o data stabilită, de comun acord; 

c) alte cauze determinante." 

 

3. De asemenea, propunem stabilirea unei proceduri stricte, de 

reintegrare în funcție, prin stabilirea, clară, a modului de respectare a 
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hotărârilor judecătoreşti. Este necesar ca termenul, în care se pune în practică 

hotărârea judecatorească, să fie stipulat ferm, să fie desemnată persoana care 

trebuie să decida când şi cum va acţiona în sensul respectării unei hotărâri 

judecătoreşti, referitoare la reintegrare (dacă va fi nevoie să elibereze un act 

juridic şi care este tipul acestui act).  

În cuprinsul Legii nr.360/2002, la Capitolul al V-lea ar trebui să se 

introducă următoarea dispoziție legală: „Angajatorul ar obligația să pună în 

aplicare hotărârea judecătorească de reintegrare a salariatului în funcția 

deținută în termen de maximum 30 zile calendaristice de la momentul 

pronunțării hotărârii, cu acordarea salariului corespunzător funcției”.  

4. O altă propunere este aceea de consolidare a sistemului de 

salarizare a polițiştilor care să respecte semnificația rolului detinut de aceştia 

în viața publică. Analizând dreptul la salariu în UE, am putut constata, 

diferențe esențiale, între reglementarile de la acest nivel şi reglementarile din 

țara noastră.  

Apreciem astfel că în sistemul european, remunerația este un drept 

cuvenit prin numirea pe post, şi nu un drept obținut în urma prestării unei 

activități. 

Opinand în acest sens, ar trebui înlocuit cu următoarea prevedere 

„polițistul are dreptul legal la remunerație, prin numirea acestuia pe post”. 

Pentru o mai bună eficiență a instituției polițistului, ar trebui ca legea 

să prevadă sisteme de salarizare în funcție de performanță.  

5. Un alt element care poate suporta îmbunătăţiri este legat de opinia 

legiuitorului din ţara noastra, referitoare la perfecționarea profesională a 

polițiştilor. Între reglementarea se ştie faptul că polițistul „are obligaţia, dar 

şi dreptul de a-şi îmbunătăţii, permanent pregătirea profesională şi 
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abilitățile”. Astfel, perfecționarea profesională, în sistemul românesc, are o 

dublă natură, fiind un drept, dar mai ales o obligaţie. De remarcat este faptul 

că, acest aspect reprezintă totusi o evoluție a legislatiei în domeniu, deoarece, 

anterior, legislația consacra perfecționarea profesională numai ca o obligație. 

Legislația europeană diferă, de legislaţia noastră, prin faptul că se 

menţionează că „Uniunea Europeană înlesneşte perfecționarea profesională 

a funcționarilor, conform propriilor interese ale acestuia şi ţinând cont de 

necesitatea bunei funcționări a serviciilor”. Deci, în concepţia europeană, 

perfecționarea pe linie profesională, in mod continuu, reprezinta un drept, şi 

nu o obligaţie, a funcționarilor. Acest drept se exercită, ţinând cont pe de o 

parte de interesele instituției, iar pe de altă parte de interesele funcționarilor. 

Aceasta perfecționare profesională continuă adaugă plus valoare, în cazul 

unei promovări. Față de cele prezentate anterior, sugerăm să se menționeze 

următoarele într-un articol din statut: „polițiştii au dreptul la perfecționarea 

pe linie profesională, compatibilă cu interesul serviciului, instituțiilor 

revenindu-le obligația de a facilita condițiile pentru exercitarea acesteia”. 

6. O noua propunere se referă la o remodelare a sistemului de 

promovare, care să susţină o autentică evoluție şi dezvoltare a carierei 

polițiştilor, şi care să valorifice şi anumite elemente care se regăsesc în 

legislația europeană. De menționat faptul că în România, deşi s-a trecut de la 

sistemul tradițional la sistemul promovării prin examen, prin concurs, nu ne 

poate bucura, deoarece, din nefericire, procedura este influențata discreționar. 

Ideea de carieră este strâns legată de vocația polițiştilor de a se 

dezvolta profesional şi a evolua în gradele şi treptele specifice, într-un mod 

care să oglindească valoarea reală şi nicidecum preferinţa unor persoane.  
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Evoluția carierei profesionale ar trebui să fie direct proporțională cu 

meritele. Desigur, vechimea în muncă, ar trebui luată în considerare, 

deoarece este echivalentă cu experiența profesională şi este exprimată de 

saltul profesional către o treaptă superioară în vederea ocuparii unui post 

superior sau a unei clase de salarizare. Meritele reprezintă şi principalul 

criteriu de promovare de la o clasă la alta, în cadrul unei categorii de 

personal, sau de promovare de la o categorie către altă categorie, superioară.  

7. O altă propunere ar viza disciplina muncii condiție indispensabilă, 

necesară şi obiectivă, desfăşurării activității fiecărui angajator. În cazul 

oricărei activităti umane desfăşurată în colectiv, este obligatorie respectarea 

unor reguli, unei anumite ordini, care să coordoneze conduita indivizilor, în 

vederea atingerii unui obiectiv comun. Aşadar, deşi Codul muncii stabileşte 

respectarea disciplinei muncii, în statutul polițistului nu se menționează 

expres, aceasta obligație a funcționarului public. Considerăm, de lege 

ferenda, că o asemenea dispoziție ar trebui introdusă, deoarece ordinea şi 

funcționarea unității este esențială pentru ca angajații să fie mai eficienți în 

exercitarea atribuțiilor. Disciplina muncii priveşte exclusiv relațiile sociale de 

muncă şi, aşa cum denumirea o arată, este definită ca ordinea necesară 

aparținând raporturilor juridice de muncă/serviciu şi în cadrul unui colectiv.  
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9. Legea nr. 84-16 din 11 ian. 1983, Statutul polițistului (Franța); 

10. Legea nr. 72-662 din 13 iulie 1972 privind statutul general al militarilor (Franța); 

11. Loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires 

(Franța); 

Legislaţie Italia 

12. Legea nr.127 din 15 mai 1997, Difesa civica nazionale(Italia);  

13. Legea nr. 121 din 01.04.1981, Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della 

pubblica sicurezza. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100 

(Italia); 

Legislaţie Spania 

14. Decretul ministerial nr.116, din 6 aprilie 1999, pentru funcţia de comisar(Italia); 

15. Ley Orgánica no. 2/1986 del 13 de marzo de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad(Spania); 

Legislaţie Portugalia 

16. Lei n.º 145/99 de 1 de Setembro, Regulamento de Disciplina da Guarda Nacional 

Republicana(Portugalia); 

17. Lei n.º 63/2007, Orgânica da Guarda Nacional Republicana (Portugalia); 

18. Decreto-Lei n.º 30-2017, Estatuto dos militares da GNR(Portugalia); 

19. Conselho de Ministros n.º 37/2002, de 7 de Fevereiro de 2002, Código Deontológico 

do Serviço Policial(Portugalia). 

 

II: Legislație națională 

1. Constituţia României; 

2. Cod penal (Legea nr. 286/2009); 

3. Cod de procedură penală (Legea nr. 135/2010); 

4. Codul muncii (Legea 53/2003=; 

5. Codului de etică şi deontologie al poliţistului (H.G. nr. 991/2005). 
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Legi 

1. Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi 

pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau 

periculoase; 

2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici; 

3. Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din 

instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică, siguranţă naţională; 

4. Legea nr. 218/2002 Legea poliţiei; 

5. Legea 360/2002, privind Statutul Polițistului; 

6. Legea 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor; 

7. Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii; 

8. Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice; 

9. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. 

10. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 

11. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

 

Ordonanţe de Urgenţă a Guvernului 

1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor 

financiari, aprobată prin legea 711/2001; 

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor; 

3. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea membrilor 

Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii; 

4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităţilor 

aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a structurilor 

subordonate acestuia; 

5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului; 

6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 61/2007 pentru reglementarea unor măsuri 

de punere în aplicare a Convenţiei privind constituirea Oficiului European de Poliţie 

(Convenţia EUROPOL); 

7. Ordonanţa de Urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate; 

8. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2009, privind unele măsuri în domeniul 

funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul 

serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 

administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor 

servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul 

demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi 

cabinetul alesului local. 
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Hotarâri de Guvern 

1. Hotărârea Guvernului nr. 1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului 

specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru 

poliţişti; 

2. Hotărârea Guvernului nr. 1292/2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor, 

elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor; 

3. Hotărârea Guvernului nr. 65 /2003 privind stabilirea drepturilor de hrană în timp de 

pace, ale personalului MAI, căruia i se aplică Statutul poliţistului; 

4. Hotărârea Guvernului nr. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a 

asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti; 

5. Hotărârea Guvernului nr. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă şi 

activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti; 

6. Hotărârea Guvernului nr. 1 S22/2004 privind stabilirea locurilor de muncă şi 

activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii specifice pentru poliţişti; 

7. Hotărârea Guvernului nr.294/2007 privind organizarea şi funcţioanarea Academiei 

de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; 

8. Hotărârea Guvernului nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV 

din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea 

recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor. 

 

Ordine și Instrucțiuni ale MAI 

1. Ordinul M.A.I. nr. 489/2005 de aplicare a HG nr.1822/2004 privind condițiile de 

munca pentru polițiști; 

2. Ordinul M.A.I. nr.655/2008 privind unele activităţi de management resurse umane 

în unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative; 

3. Ordinul M.A.I. nr. 577/2008 privind programul de lucru al poliţiştilor, formele de 

organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal; 

4. Ordinul M.A.I. nr. 66/2014 privind conferirea unor distincţii onorifice în Poliţia 

Română; 

5. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016, privind activitatea de management resurse umane în 

unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne; 

6. Ordinul M.A.I. nr. 160 din 2017 privind asigurarea protectiei personalului MAI; 

7. Ordinul M.A.I. nr. 40/2018 privind condiţiile de stabilire a majorării salariale 

pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum şi 

activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut; 

8. Instrucţiunile ministrului administraţiei şi internelor nr. 830/1999 privind 

răspunderea materială a militarilor pentru pagubele produse, nepublicată; 

9. Instrucțiunile nr. 114/2013 privind răspunderea materiala a personalului pentru 

pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne. 
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II. Lucrări de autor 

1. Alexandru Boroi, Drept penal. Partea generala. Conform noului Cod penal, ediția a 

3-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2017; 

2. Alexandru Boroi, Gina Negrut, Drept procesual penal, Editura C.H. Beck, 

Bucureşti, 2017; 

3. Alexandru Țiclea, Tratat privind încetarea raporturilor de muncă – Legislație. 

Doctrină. Jurisprudență, Editura Universul Juridic, 2018; 

4. Alexandru Țiclea, Codul muncii comentat și adnotat cu legislație conexă și 

jurisprudență relevantă, Editura Universul Juridic, 2017; 

5. Alexandru Țiclea, Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă, Legislație. 

Doctrină. Jurisprudență, Editura C.H. Beck, 2017; 

6. Alexandru Țiclea, Tratat de dreptul muncii. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, 

ediția a X-a, actualizată, Editura Universul Juridic, 2016; 

7. Alexandru Ţiclea, Laura Georgescu, Ana Cioriciu Ştefănescu, Barbu Vlad, Dreptul 

public al muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010; 

8. Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii. Legislaţie. Doctrină. Jurispridenţă, 

Ediţia a IX-a, revizuită şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015; 

9. Allard V., Cugnon C., Liners A., Sebille M., Mémento statut de la police, Editura 

Wolters Kluwer Belgium SA, 2018; 

10. Anton P. Parlagi, Dicţionar de administraţie publică, ed. 3-a, Editura C.H. Beck, 

2011; 

11. Benonica Vasilescu, Drept administrativ. ediţia a 3-a, Editura Universul Juridic, 

2017; 

12. Claude Bottamedi, Christophe Romboux, Vademecum du policier de terrain, 

Editura Wolters Kluwer Belgium SA, 2018; 

13. Constantin Duvac, Drept penal. Partea specială. Vol. I, Editura Universul Juridic, 

2017; 

14. Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român. Partea generală. 

Ediţia a 2-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016; 

15. Constantin Draghici, Adrian Iacob, Ciprian Constantin, Cristina Voinic, Drept 

Poliţienesc, Editura Sitech, 2009; 

16. Dan Constantin Mata, Drept administrativ. Volumul II, Ed. Universul Juridic, 

2018; 

17. Dana Apostol Tofan, Drept administrativ. Volumul I. ediţia a 4-a, Editura C.H. 

Beck, 2018; 

18. Dragoș Brezeanu, Dreptul muncii şi securităţii sociale, Editura C.H. Beck, 2017; 

19. Emilia-Lucia Catană, Drept administrativ, Editura C.H. Beck, 2017; 

20. Florin N. Şinca, Din istoria poliţiei române, vol. I, Între onoare şi obedienţă, 

Editura RCR Print Bucureşti, 2006; 

21. Florin Streteanu, Daniel Nițu, Drept penal. Partea generală. Volumul I, Editura 

Universul Juridic, 2018; 

22. Florin Streteanu, Daniel Nițu, Drept penal. Partea generală. Volumul II, Editura 

Universul Juridic, 2018; 

23. George Antoniu, Constantin Bulai, Gheorghe Chivulescu, Dicţionar juridic penal, 

Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1976; 
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24. Gheorghe Ivan, Mari-Claudia Ivan, Drept penal. Partea specială conform noului 

Cod penal. ediția a 3-a, Editura C.H. Beck, 2017; 

25. Iamandi Luca, Mara Ioan, George Ţical, Statutul juridic al profesiei de poliţist, 

Editura Pro-Universitaria, Bucureşti, 2008; 

26. Ilie Pascu, Petre Buneci, Drept penal. Partea speciala. Volumul I, Editura 

Hamangiu, 2017; 

27. Ioan-Paul Chiş, Victor Văduva, Culegere de subiecte date la concursuri şi 

examene. 4 Procedură penală. Partea generală cu explicaţii ale variantelor de 

răspuns, Editura Hamangiu, 2018; 

28. Ioan Leş, Studii de drept judiciar privat, Editura Universul Juridic, 2017; 

29. Ion Traian Ştefănescu, Tratat de drept al muncii. ediţia a IV-a revăzută şi adăugită, 

Editura Universul Juridic, 2017; 

30. Ivan Stelian, Ioniţă Tudor, Drept poliţienesc, Editura Romfel, Bucureşti,1993; 

31. L. Coman-Kund, Deontologia şi statutul funcţionarilor din administraţia publică, 

Editura Europlus, Galaţi, 2007; 

32. Lazar Cârjan, Istoria Poliţiei Române de la origini pana în 1949, Editura 

Saeculum, Bucureşti, 2000; 

33. Luminiţa Dima, Dreptul muncii şi securităţii sociale, Editura C.H. Beck, 2017; 

34. Mihaela Cristina Mocanu, Teodor-Viorel Gheorghe, Dumitru-Radu Comsa, Laura 

Smarandi, Anca Jeanina Nita, Loredana Motoc, Drept public. Drept 

contravenţional. Drept penal, Editura Universul Juridic, 2018; 

35. Mihail Udroiu, Drept penal. Partea generală. ediția a 5-a, Editura C.H. Beck, 

2018; 

36. Mihail Udroiu, Drept penal. Partea specială. ediția a 5-a, Editura C.H. Beck, 

2018; 

37. Nela Manole, Înlăturarea caracterului penal al faptei şi cauzele justificative, 

Editura Muntenia, Constanţa, 2017; 

38. Teodor Manea, Dragoș Lucian Ivan, Dictionar Roman-Englez. Drept penal și 

Procedură penală, Editura C.H. Beck, 2017; 

39. Tudorel Toader, Codul penal. Codul de procedură penală și Legile de punere în 

aplicare. Actualizat 12 ianuarie 2018, Editura Hamangiu, 2018; 

40. Tudorel Toader, Drept penal, Partea Specială, Ediţia a 2-a revizuită şi actualizată, 

Editura Hamangiu, Bucureşti 2007; 

41. Verginia Vedinaș, Tratat teoretic și practic de drept administrativ, Volumul I, 

Editura Universul Juridic, 2018; 

42. Verginia Vedinaș, Drept administrativ, Ediția a X-a, revazută și actualizată, 

Editura Universul Juridic, 2017; 

43. Verginia Vedinaș, Statutul funcționarilor publici (Legea nr. 188/1999). 

Comentarii, legislație, doctrină și jurisprudență, Editura Universul Juridic, 2016; 

44. Vlad Barbu, Dreptul Muncii, Curs Universitar, Editura Cermaprint, Bucureşti. 

2008; 

 

 

 



50 

III. Articole, publicaţii, lucrări (studii) de cercetare 

1. Alexandra Augusta Bora, Sabin Ştir, Consideraţii în legătură cu aplicarea 

legislaţiei ce reglementează salarizarea poliţiştilor în Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, Dreptul, nr. 5/2007; 

2. Alexandru Ţiclea, Competenţa soluţionării litigiilor de muncă în cazul 

funcţionarilor publici, Revista română de dreptul muncii, nr. 1/2006; 

3. Călin Viorel Iuga, Nerespectarea de către poliţist a angajamentului de a lucra o 

perioadă determinată în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. 

Temeiul juridic al răspunderii, Revista Română de Dreptul Muncii, nr.7/2009; 

4. Daniel Soare, Discuţii privind dreptul poliţistului de a-şi suspenda raportul de 

serviciu la cererea motivată a acestuia, Revista română de dreptul muncii nr. 

3/2006; 

5. Ioan Mara, Luca Iamandi, Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor, 

„Revista română de dreptul muncii”, nr. 5/2007; 

6. Ioan Micle, Salarizarea poliţiştilor, în Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 

3/2005; 

7. Laura Georgescu, Opinii privind răspunderea reparatorie a poliţiştilor, Revista 

Română de Dreptul Muncii, nr.4/2010; 

8. Luca Iamandi, Trăsăturile caracteristice ale raporturilor de serviciu ale 

poliţiştilor, în Revista Pro-Patria Lex, nr. 5/2004; 

9. Maxim Dobrinoiu, Ciprian Romiţan, Primirea de foloase necuvenite şi luarea de 

mită. Delimitări, în Revista de Drept Penal nr.2/2004; 

10. Ovidiu Macovei, Paul Bălţăţeanu, Contractul colectiv de muncă la nivelul 

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative-elemente de necesitate, noutate 

şi utilitate pentru raporturile de muncă, în Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 

3/2008; 

11. Paul Florenz, Maintien de l'ordre, articol apărut la Editura franceza E.S.I.P.M., 

tradus în Buletinul de informare şi documentare nr.1/1991, Ministerul de Interne al 

României, Statul Major, Oficiul de informare şi documentare; 

12. Raluca Dimitriu, Exerciţiul libertăţii sindicale, în Dreptul nr. 5/2004; 

13. Şerban Beligrădeanu, Examen de ansamblu asupra Legii 360/2002 privind statutul 

poliţistului, în Dreptul, nr. 8/2002; 

14. Şerban. Beligrădeanu, Consideraţii teoretice şi practice în legătură cu Legea 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în „Dreptul” nr. 2/2000; 

 

IV. Resurse bibliografice de pe INTERNET 

1. http://lcweb2.loc.gov; 

1. http://www.anfp.gov.ro/; 

2. https://dexonline.ro/; 

3. https://www.politi.dk/; 

4. http://www.enseignement.be/; 

5. http://www.jobpol.be/; 

6. http://www.poliziadistato.it/; 
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7. www.interpol.int/public/; 

8. https://www.policia.es/; 

9. http://lcweb2.loc.gov; 

10. http://www.guardiacivil.es/; 

11. https://www.portugal.gov.pt; 

12. http://legislatie.just.ro/; 

13. andreivocila.wordpress.com/; 

14. https://www.police-nationale.net/adjoint-de-securite/; 

15. http://codes.droit.org/CodV3/securite_interieure.pdf; 

16. https://dre.pt/pesquisa/-/search/629449/details/maximize. 
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