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Articolul 15 
[ Comentarii reviste]  

(1) Acordarea gradelor profesionale se face prin avansare de către: 
a) Preşedintele României, pentru ofiţerii de poliţie la gradul de chestor de poliţie, chestor 
principal de poliţie, chestor-şef de poliţie şi chestor general de poliţie, la propunerea ministrului 

afacerilor interne; 
b) ministrul afacerilor interne, pentru: 
(i) conducătorii unităţilor Ministerului Afacerilor Interne pe care le coordonează direct şi 
adjuncţii acestora; 
(ii) conducătorii unităţilor aparatului central şi subordonate Ministerului Afacerilor Interne, 
precum şi adjuncţii acestora, la propunerea secretarului de stat/secretarului general care 

coordonează activitatea structurii în care sunt încadraţi poliţiştii; 

(iii) poliţiştii din unităţile aparatului central şi unităţile subordonate Ministerului Afacerilor 
Interne ai căror conducători nu au calitatea de ordonatori de credite, la propunerea şefului 
unităţii; 

La data de 02-07-2018 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Sectiunea a 2-a , 
Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 
din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018 

c) inspectorul general al Poliţiei Române pentru poliţiştii din inspectoratul general şi unităţile 
din subordinea inspectoratului general ai căror conducători nu au calitatea de ordonatori de 
credite, precum şi pentru conducătorii unităţilor subordonate inspectoratului general şi 
adjuncţii acestora; 

La data de 02-07-2018 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Sectiunea a 2-a , 
Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 
din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018 

d) şeful unităţii Ministerului Afacerilor Interne care are calitatea de ordonator de credite, 
pentru poliţiştii din subordine, alţii decât cei prevăzuţi la lit. b) şi c); 

La data de 02-07-2018 Alineatul (1) din Articolul 15 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a 
fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 
2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018 

e) şeful unităţii Ministerului Afacerilor Interne care exercită competenţe de coordonare şi 
control metodologic al serviciilor publice comunitare, pentru poliţiştii din cadrul serviciilor 

publice comunitare sau detaşaţi la aceste servicii. 
La data de 02-07-2018 Alineatul (1) din Articolul 15 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a 
fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 
2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018 
La data de 22-12-2012 Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 
din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Administraţiei 
şi Internelor" cu denumirea "Ministerul Afacerilor Interne". 

(2) Abrogat. 
La data de 14-10-2003 Alin. (2) al art. 15 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 715 din 14 octombrie 2003. 
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Conform alin. (2) al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 

din 2 iulie 2018, prevederile Legii nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor prevăzute la art. 15, art. 

27^46, art. 28 şi art. 58^3, nu se aplică situaţiilor juridice născute şi nefinalizate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă. 
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