
MINISTERUL AFACERIL•ŰR 1NTflNĘJ,
~:‚~i ý• .

. IMŘE.CŢJĄ GENERÄLĂ MÄNAGËMËNT kËSURSE IJMÄ~Ę

•NĘ. 263939
di’S~ .07.2Ű20

‘Sśudtcatul National Pit Let
.Domnului. pre diiíţę Vasile Lincu
B’it~ti, str. Mençlěleev. ňr. 3’6-38,.et.8, sector 1 .

~-maiI: office~prókx.•w

‘UÚ~are a.• adresci dumneavoą~tră. nr. :82,4234/2020 îhrtgišträt~.. Ia Direcţia
SecretarîatGenerąl ci.~ ur. 1604412020, ťeféťitot laposibilitatea ex1ś~ęnţc1. yne~ stăH dc
rncompaűbűitate între ,,jirncţnle de conducere din cadrul diferitelot organ’zaţzz
neguvernamentale Jără scop lucratzv (bluburz sportive, asoczaţn profes innate, own ar
Ii ~A ,~as C’NP Si ,, calitatea tie organ de cercetare penałă a polities judiciare “, sub
rezerva faptului că prerogativele referitoare la evaluarea. prezuintiveloi’ situatn de
in~ô~nţi~itibi1itatč sunt •stabilite, pofĘivít .cadrulüi ňoi-mátîv’, îii”satcina Agenţiei
Naţionalt dę hítegrítąte; fl cornúnicărn tÜniătő’aŢele:

I. În ceca cc ţ5riÝe~;te’ tncidenţa preveder’ilor2 .a~t. .2 ąlin. (4~. din Ęegęa íw.
36412004 prwind organizarea si functionarea pohţiei ‚jud’ciare, republicată, cu
módifieările ~Í e.oinpletărflę ulĺerioare ąsupra füąeţiilor dc conduceretneadrul
Corpului Naţional al PQliţi~*i1ęr:. . .

.Pôtrivit .diśpQziţiilor ärt. 49 alhr. (5) din Legea nr. 360/200Z şi ale art I diii
Aî~e~a hr. I laQrciînül m~a.i. nr. 1~40í2016 .prlväid activ.iWe.a dę ihanagę»~ttrestirse:
umane în unităţile de poliţie ale Ministerulut Afacerilor Interne, cu inodďieănle ~i
completările ulterioare, pe durata mandatulut organelor de conducere ale Corpului
Naţional al Pobti$ilor, politistul este detaşat In acest scop. acesta este nutat Si numit
îafunćţfl prevâzute tn &tatul anexä „0”. .

h aeeste conditn, văzând dispozttuĺe3 art 6 ~1in 22 lit b) din Legea iw
364/2004, pentru politistu -vizati nu poate t~ retinută incidenta prevederilor art 2 aIm
~4) .Čfli~ aeeĺa~i act .ńdrmatiý~

- Legea nr 144 / 2007 pr’vrnd ~nUinţarea, organizarea şi funcţionarea Ag~iţ’e’ Naţionale đe Integritate,
re~ub]ióätă~ , , ,

- Regulam&ntul de organizare si functionare a Agenţiei Naţtona!e de Iritegritate aprobat prin Ordinul
préşeWnte1ui”Agenţi~i Na~ioia1e deintęgritatp,ar. ‘L962i20F6
2 (4) Calitatea de organ de cercetare penaiă al poliţiet judiciare este ncotnpatbtiă cu once a1t~ funcţe pubhcä
sau pnvată, cu excepţta liincţnlor didactice drn înv~{ăniântul superior
‘~ ,,(2”2) Ca] itatea d~ organ de cercetare penalä al pohpei judiciare rncetează, dupa caz

( ) b) Ia datanuiniru pohţistului tntr-o flincţje care nu presupune existenţa avjzulut de desemnare rn poliţia
judicíară;” .



IL Li ceea ce privqte incidenţa prevederilor art 2 aIim ~4) din LĘgC2 nr~
364/2004 asupra fun.cţülor de conducere din. cadrul diferitelor orgauizaţii
neguvernarnentale fără scop Jucrativ (cluburi sporüve, IrA), prccizăm faptul. că
norma de referinţă reglementează cu claritate. ;:

Astfel, îii lipśa unor prevederi legale a căror coroborare să poată conąuce Ia o
&tă abordare cu privire Ia interpretarea normelor de referinţă, calitatea c/c organ de
cercetare penală al pout/cl /udiciare este incomvatibiłă cit once ałtă functiá publică
sau pnivată. cit except/a fwzcf/i/or didactice din învăfărnántul superior. :

În context, precizăm faptul că dispoziţiile art. 2 aim. (4) din Legea ur. Ş6412004
nu sunt de natură a afecta dreptul poIiţi~ti1or de a se asocia şi a constitui asociaţü Cu
caracter profesionaš, umanitar, tehxiícojtünţific, cultural, religios şi sportiv-~ecreativ,
prevăzut de art. 48 aIm. (1) din Statutul poliţistuluí.
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