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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea lit. i) a alin. (1) al art. 45          

din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului 
 
 
 
1. În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională a fost sesizată spre dezbatere, în procedură obişnuită, cu proiectul de 
Lege pentru modificarea lit. i) a alin. (1) al art. 45 din Legea nr. 360/2002 privind 
Statutul poliţistului, trimis cu adresa nr. PL.X. 231 din 15 iunie 2005 şi înregistrat 
sub nr.32/356 din 15 iunie 2005. 
 

Consiliul Legislativ, cu nr. 613/30.05.2005, a avizat favorabil proiectul de 
lege. 

Proiectul de lege prevede modificarea lit. i) a alin. (1) al art. 45 din Legea  
nr. 360/2002 în sensul permiterii medicilor din reţeaua sanitară a Ministerului 
Administraţiei şi Internelor să-şi poată desfăşura activitatea medicală şi în mod 
individual, în conformitate cu prevederile Legii nr. 306/2004 privind exercitarea 
profesiei de medic 
 

2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice şi se adoptă în 
conformitate cu art. 76 alin. (1) din Constituţia României. 

 
3. La lucrări a participat un număr de 21 deputaţi din totalul de 22 de 

membri ai comisiei. 
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4. Proiectul de lege, potrivit prevederilor art. 75 alineatele (1) şi (3)  din 
Constituţia României şi  ale art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de 
competenţa decizională a Senatului. 
 
          Atât în cadrul discuţiilor generale cât şi la dezbaterea pe fond a proiectului 
de lege, membrii comisiei au avut în vedere faptul că acest corp de medici trebuie 
să fie dedicat în totalitate instituţiei, fără riscul de a se aduce atingere îndeplinirii 
atribuţiilor de serviciu. S-a ţinut seama de prevederile legale potrivit cărora 
poliţiştii beneficiază de drepturi compensatorii pentru condiţiile speciale în care îşi 
desfăşoară activitatea şi că aceştia sunt obligaţi să se prezinte atât la programul de 
lucru stabilit, cât şi în afara programului pentru îndeplinirea sarcinilor specifice.  
 
 S-a ajuns astfel, la concluzia că modificarea propusă ar putea crea condiţii 
de diminuare a corectitudinii şi conştiinciozităţii îndeplinirii atribuţiilor de medic 
angajat în reţeaua sanitară a Ministerului Administraţiei şi Internelor, medic ce 
beneficiază de o anumită poziţie şi calitate oficială, prin punerea de către acesta în 
prim plan a interesului său personal, cum ar fi interesul său direct faţă de cabinetul 
individual. 
 
 Pentru aceste motive, în urma dezbaterii, în şedinţa din 21 iunie 2005, cu 
7 voturi pentru 2 împotrivă şi 3 abţineri, comisia a hotărât să propună Plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea prezentului proiect de lege. 
  
 
 
 

Vicepreşedinte, 
 

 
Eugen Bejinariu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Exp. Ţăranu  
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CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea lit. i) a alin. (1) al art. 45 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul 
poliţistului, trimis cu adresa nr. PL.X. 231 din 15 iunie 2005 şi înregistrat sub 
nr.32/356 din 15 iunie 2005. 
 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
 

 
 

Vicepreşedinte, 
 
 

Eugen Bejinariu 
 
 


