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Articolul 59 
[ Comentarii reviste]  

(1) Cercetarea prealabilă are ca scop stabilirea existenţei/inexistenţei abaterii disciplinare şi a 
vinovăţiei, cu privire la aspectele sesizate sau cunoscute, la cauzele şi împrejurările concrete în 
care acestea s-au produs. 
(2) Cercetarea prealabilă se poate dispune de persoana care, pe orice cale, a luat cunoştinţă 
de săvârşirea uneia sau mai multor fapte ce pot constitui abateri disciplinare, după caz, astfel: 
a) persoana care are competenţa de numire în funcţie a poliţistului cercetat sau şeful unităţii 
ierarhic superioare; 
b) şeful unităţii sau instituţiei de învăţământ din Ministerul Afacerilor Interne la care poliţistul 
este delegat sau detaşat ori la care urmează cursuri sau susţine examene de carieră; 

c) şeful instituţiei subordonate Ministerului Afacerilor Interne care exercită competenţe de 
coordonare şi control metodologic al serviciilor publice comunitare sau ministrul afacerilor 
interne, pentru poliţiştii din cadrul serviciilor publice comunitare sau detaşaţi la aceste servicii. 
(3) Cercetarea prealabilă se efectuează la nivelul unităţii conduse de persoana care a dispus-o, 
cu respectarea termenelor prevăzute la art. 60 alin. (1), de poliţişti anume desemnaţi din cadrul 

acesteia. 
(4) Poliţiştii desemnaţi cu efectuarea cercetării prealabile se nominalizează numai din rândul 

poliţiştilor care au calitatea de organe de cercetare penală ale poliţiei judiciare sau care au 
studii juridice şi, de regulă, sunt cel puţin egali în grad sau în funcţie cu poliţistul cercetat. Nu 
poate efectua cercetarea prealabilă poliţistul care îndeplineşte atribuţii de consilier juridic 
în/pentru unitatea în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul cercetat sau cel care urmează să 
avizeze, ulterior, pentru legalitate, actul administrativ de sancţionare. 
(5) În actul administrativ prin care se declanşează cercetarea prealabilă se nominalizează 
poliţistul cercetat, poliţistul care va efectua cercetarea şi, după caz, un poliţist desemnat să 

ajute la efectuarea acesteia. 
La data de 24-04-2015 Art. 59 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 81 din 17 
aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015. 
Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 653 din 17 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 18 

decembrie 2017, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate, constatându-se că dispoziţiile art. 59 alin. (7) din Legea nr. 360/2002, în 

redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul  

poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare  

sunt neconstituţionale.  

Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, 

dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează  

efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după  

caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind  

neconstituţionale sunt suspendate de drept.  
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