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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 

pentru modificarea și completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea și 

funcționarea poliției judiciare și pentru stabilirea condițiilor privind acordarea 

avizului conform organelor de cercetare penală speciale 

 

 

Având în vedere că activitatea de urmărire penală desfășurată de către organele 

de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este un 

element esențial de care depinde capacitatea de instrumentare a cauzelor penale, 

pornind de la statutul socioprofesional specific, conferit de atribuțiile, răspunderile 

și incompatibilitățile ce revin personalului Ministerului Afacerilor Interne în activitatea 

de urmărire penală, 

pornind de la actualul cadru normativ ce reglementează nașterea, modificarea, 

suspendarea și încetarea raportului de serviciu ale polițiștilor, reprezentat de Legea nr. 

360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere aspectele reținute în Decizia Curții Constituționale nr. 317 din 21 

mai 2019, prin care a fost admisă excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 

alin. (1) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, 

luând în considerare necesitatea unei reglementări legale unitare, uniforme, care 

să instituie norme clare, previzibile și accesibile referitoare la organele de cercetare penală 

ale poliției judiciare și la organele de cercetare penală speciale, 

ținând cont de faptul că, în urma pronunțării Deciziei Curții Constituționale nr. 

317 din 21 mai 2019, prevederile declarate ca fiind neconstituționale vor înceta să mai 

producă efecte juridice, lipsa unei intervenții legislative fiind de natură a genera 

interpretări contradictorii, 

apreciind că remedierea acestor deficiențe este posibilă doar pe calea unei 

intervenții normative urgente, 

luând în considerare necesitatea punerii în acord a dispozițiilor supuse controlului 

de constituționalitate cu decizia Curții Constituționale, 

 

deoarece toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de 

urgență, extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență: 

 

Art. I - Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 24 aprilie 2014, cu 

modificările ulterioare, se modifică și completează după cum urmează: 

 

1. 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 
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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.” 

 

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.” 

 

3. 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; 

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. 

(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. 

(4) Necesitatea deținerii sau obținerii avizului de desemnare în poliția judiciară se 

prevede în fișa postului ca o condiție necesară ocupării acestuia.” 

 

4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 4. - Organele de cercetare ale poliției judiciare sunt organizate și funcționează 

în structura aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, în structura 

Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Poliției de 

Frontieră Române, Direcției generale anticorupție și a structurilor subordonate ale 

acestora.” 

 

5. La articolul 6, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„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: 
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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.” 

 

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.”  

 

Art. II – (1) Avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție prevăzut la art. 55 alin. (5) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de 

procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare aviz 

conform de numire în funcția de organ de cercetare penală special, se acordă dacă ofițerul 

îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

a) ocupă o funcție care presupune deținerea sau obținerea avizului conform de 

numire în funcția de organ de cercetare penală special; 

b) este licențiat în drept; 

c) are un comportament corespunzător principiilor care guvernează activitatea 

organelor de urmărire penală; 

d) au trecut cel puțin doi ani de la data retragerii avizului conform de numire în 

funcția de organ de cercetare penală special. 

(2) Condiția prevăzută la alin. (1) lit. c) se evaluează pe baza sancțiunilor 

disciplinare aplicate ofițerului, precum și a datelor și informațiilor privind săvârșirea de 

către acesta, cu vinovăție, a unor fapte de natură penală ori abateri judiciare. 

(3) De la data numirii în funcție potrivit normelor legale ce reglementează statutul 

său de ofițer și până la data acordării avizului conform de numire în funcția de organ de 

cercetare penală special, ofițerul nu desfășoară activități care presupun calitatea de organ 

de cercetare penală special. 

(4) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, 

la cerere sau din oficiu, poate retrage avizul conform de numire în funcția de organ de 

cercetare penală special, atunci când se constată: 

a) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către ofițer a obligațiilor 

care îi revin în activitatea desfășurată în calitatea de organ de cercetare penală special; 

b) neîndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. c); 



4 / 4 
 

(5) Retragerea avizului conduce la încetarea calității de organ de cercetare penală 

special, cu aplicarea corespunzătoare a normelor legale ce reglementează statutul de 

ofițer al persoanei în cauză. 

(6) Avizul conform de numire în funcția de organ de cercetare penală special își 

încetează de drept valabilitatea la data încetării raporturilor de serviciu ale ofițerului ori 

la data numirii acestuia într-o funcție care nu presupune deținerea sau obținerea avizului 

conform de numire în funcția de organ de cercetare penală special. 

(7) Atribuțiile specifice ca urmare a obținerii avizului conform de numire în funcția 

de organ de cercetare penală special se cuprind în fișa postului pe care ofițerul este 

încadrat, prin completarea acesteia.” 

 

Art. III – La cerere sau din oficiu, structurile Ministerului Afacerilor Interne în 

cadrul cărora funcționează organele de cercetare penală ale poliției judiciare, precum și 

instituțiile publice în cadrul cărora funcționează organele de cercetare penală speciale 

transmit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție documentele, datele și 

informațiile deținute, necesare pentru acordarea, retragerea sau constatarea încetării 

valabilității avizelor prevăzute la art. 55 alin. (4) și (5) din Legea nr. 135/2010 privind 

Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare. 

 

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. 
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