CCR FACE FRANJURI STATUTUL POLITISTULUI – Curtea Constitutionala a desfiintat in ultimele 6 luni nu mai
putin de trei dispozitii din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului. Judecatorii CCR au stabilit ca
aspecte precum evaluarea activitatii politistului si ocuparea posturilor de conducere nu pot fi lasate la
cheremul ministrului de Interne, ci trebuie reglementate prin lege organica. Cititi deciziile de admitere a
exceptiilor de neconstitutionalitate

Scris de Alex PUIU

Inca un articol din Legea nr. 360/2002 privind Statutul
politistului, al treilea in ultimele 6 luni, a picat testul de constitutionalitate. Judecatorii CCR au constatat, marti 19
aprilie 2016, ca si dispozitiile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002, potrivit carora „Procedura si cazurile de
modificare si/ sau suspendare a raporturilor de serviciu ale politistului se stabilesc prin ordin al ministrului
administratiei si internelor”, contravin art. 73 alin. (3) lit. j) din Constitutie, care stipuleaza ca statutul functionarilor
publici se reglementeaza prin lege organica.

Tot marti, 19 aprilie 2016, Curtea Constitutionala a facut publice considerentele deciziei nr. 172/24.03.2016 de
admitere a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 din aceeasi Lege nr. 360/2002 - exceptie ridicata
de comisarul sef Ilarie Achim, seful Serviciului Control Intern din cadrul DGPMB -, potrivit carora „Posturile de
conducere se ocupa prin examen sau concurs, dupa caz, in situatiile si in conditiile stabilite prin ordin al ministrului
administratiei si internelor”. Curtea Constitutionala a stabilit, in principiu, ca „aspectele esentiale privind ocuparea
posturilor de conducere trebuie sa fie reglementate prin lege organica”.

Inca un articol din Legea nr. 360/2002 privind Statutul
politistului, al treilea in ultimele 6 luni, a picat testul de constitutionalitate. Judecatorii CCR au constatat, marti 19
aprilie 2016, ca si dispozitiile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002, potrivit carora „Procedura si cazurile de
modificare si/ sau suspendare a raporturilor de serviciu ale politistului se stabilesc prin ordin al ministrului
administratiei si internelor”, contravin art. 73 alin. (3) lit. j) din Constitutie, care stipuleaza ca statutul functionarilor
publici se reglementeaza prin lege organica.
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Tot marti, 19 aprilie 2016, Curtea Constitutionala a facut publice considerentele deciziei nr. 172/24.03.2016 de
admitere a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 din aceeasi Lege nr. 360/2002 - exceptie ridicata
de comisarul sef Ilarie Achim, seful Serviciului Control Intern din cadrul DGPMB -, potrivit carora „Posturile de
conducere se ocupa prin examen sau concurs, dupa caz, in situatiile si in conditiile stabilite prin ordin al ministrului
administratiei si internelor”. Curtea Constitutionala a stabilit, in principiu, ca „aspectele esentiale privind ocuparea
posturilor de conducere trebuie sa fie reglementate prin lege organica”.
O a treia dispozitie din Statutul politistului a fost declarata neconstitutionala in octombrie 2015. Este vorba despre
art. 26 alin. (3), corectat prin decizia CCR nr. 637/13.10.2015, dupa o exceptie de neconstitutionalitate ridicata
de Mihaela Alina Haita Nacuta prin Sindicatul National al Agentilor de Politie. In acest caz, instanta de contencios
constitutional a retinut ca „aspectele esentiale referitoare la evaluarea activitatii politistului, cum sunt, spre exemplu,
criteriile de evaluare a activitatii si conduitei politistului, comunicarea rezultatului evaluarii si posibilitatea de
contestare a acestuia, trebuie sa fie reglementate prin lege organica, iar regulile specifice procedurii de evaluare sa
fie explicate si detaliate prin ordin al ministrului de resort”. Si de aceasta data, Curtea a constatat ca prevederile
art. 26 alin. (3) din Legea nr. 360/2002, care deleaga ministrului de Interne atributia de reglementare a
metodologiei evaluarii politistului, incalca art. 73 alin. (3) lit. j) din Constitutie: „Dispozitiile art. 26 alin. (3) din Legea
nr. 360/2002, prin trimiterea la acte administrative, cu forta juridica inferioara legii, care sa reglementeze, in
absenta unor norme cu forta juridica a legii organice, evaluarea activitatii si conduitei politistului, incalca prevederile
cuprinse in art. 73 alin. (3) lit. j) din Constitutie. (...) Procedura si cazurile de modificare si/ sau suspendare a
raporturilor de serviciu ale politistului tin de statutul politistului si trebuie reglementate prin lege organica, respectiv
prin Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului”.

Iata comunicatul CCR din 19 aprilie 2016:

„In ziua de 19 aprilie 2016, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art. 146 lit. d) din Constitutia Romaniei si
al art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a luat in dezbatere
exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului,
cu urmatorul continut: 'Procedura si cazurile de modificare si/ sau suspendare a raporturilor de serviciu ale
politistului se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor'.

In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a
constatat ca dispozitiile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului sunt neconstitutionale.
Curtea a constatat ca dispozitiile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 contravin art. 73 alin. (3) lit. j) din
Constitutie, deoarece procedura si cazurile de modificare si/ sau suspendare a raporturilor de serviciu ale
politistului tin de statutul politistului si trebuie reglementate prin lege organica, respectiv prin Legea nr.
360/2002 privind Statutul politistului. Curtea a mai constatat incalcarea prevederilor constitutionale ale art.
1 alin. (4), referitor la principiul separatiei si echilibrului puterilor in stat, si art. 1 alin. (5), intrucat
dispozitiile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 deleaga reglementarea acestor aspecte esentiale
ministrului de resort care este abilitat sa adopte ordine.
Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si
instantei care a sesizat Curtea Constitutionala, respectiv Tribunalului Bucuresti–Sectia a II-a contencios
administrativ si fiscal.

Argumentele retinute in motivarea solutiei pronuntate de Plenul Curtii Constitutionale vor fi prezentate in cuprinsul
deciziei, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I”.

Comunicatul CCR din 24 martie 2016:
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„In ziua de 24 martie 2016, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art. 146 lit. d) din Constitutia Romaniei si
a art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a luat in dezbatere
exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind statutul politistului, care au
urmatorul continut: 'Posturile de conducere se ocupa prin examen sau concurs, dupa caz, in situatiile si in conditiile
stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor'.

In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a
constatat ca dispozitiile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului sunt neconstitutionale.
Curtea a constatat ca aceste dispozitii contravin art. 73 alin. (3) lit. j) din Constitutie, deoarece aspectele
esentiale privind ocuparea posturilor de conducere tin de statutul politistului si trebuie reglementate prin
lege organica, respectiv Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului.
Curtea a mai constatat incalcarea dispozitiilor art. 1 alin. (4) din Constitutie referitor la principiul separatiei
si echilibrului puterilor in stat, deoarece prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 deleaga reglementarea
acestor aspecte esentiale ministrului de resort care este abilitat sa adopte ordine.
Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si
instantei care a sesizat Curtea Constitutionala, respectiv Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios
administrativ si fiscal.

Argumentele retinute in motivarea solutiilor pronuntate de Plenul Curtii Constitutionale vor fi prezentate in cuprinsul
deciziilor, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I”.

Comunicatul CCR din 13 octombrie 2015:

„In ziua de 13 octombrie 2015, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art. 146 lit. d) din Constitutia
Romaniei si al art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a luat in
dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul
politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora 'Metodologia privind evaluarea politistului se
stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor'.

In urma deliberarilor, cu majoritate de voturi, Curtea a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca
dispozitiile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt neconstitutionale.
Pentru a pronunta aceasta solutie, Curtea a retinut ca, in esenta sa, evaluarea activitatii si conduitei
politistului - functionar public civil cu statut special -, tine de exercitarea raportului de serviciu si, in unele
cazuri, de incetarea acestui raport, asadar vizeaza statutul politistului, si prin urmare, trebuie reglementata,
potrivit art. 73 alin. (3) lit. j) din Constitutie, prin lege organica. Mai mult, prin delegarea reglementarii
acestor aspecte importante ministrului de resort se incalca art. 1 alin. (4) din Constitutie referitor la
principiul separatiei si echilibrului puterilor in stat, precum si art. 1 alin. (5) din Constitutie in componenta
sa referitoare la previzibilitatea legii.
Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si
instantei care a sesizat Curtea Constitutionala, respectiv Tribunalul Bucuresti – Sectia a II-a contencios
administrativ si fiscal.

Argumentatiile retinute in motivarea solutiei pronuntate de Curtea Constitutionala vor fi prezentate in cuprinsul
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deciziei, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I”.
foto: romaniatv.net

*Cititi aici Decizia CCR nr. 172/24.03.2016 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.
18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului
*Cititi aici Decizia CCR nr. 637/13.10.2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art.
26 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului
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