RESTRICŢIILE ŞI INTERDICŢIILE
în activitatea poliţistului
1) Poliţistului îi este interzis:
a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii social-politice ori să
desfăşoare propagandă în favoarea acestora;
b) să organizeze sau să participe la greve;
c) să organizeze mitinguri şi alte întruniri cu caracter politic;
d) să promoveze opinii sau preferinţe politice în timpul sau în legătură cu
exercitarea atribuţiilor de serviciu, la locul de muncă sau în timpul orelor de serviciu;
e) să adere la culte religioase neînregistrate conform legislaţiei;
f) să utilizeze în interese personale sau în alte scopuri decît cele de serviciu
mijloacele financiare, tehnico-materiale, informaţionale şi alte bunuri ale statului,
precum şi informaţia de serviciu pusă la dispoziţia sa pentru exercitarea funcţiilor ori la
care are acces în virtutea acestora;
g) să abuzeze de calitatea oficială şi să compromită, prin activitatea sa privată ori
publică, prestigiul funcţiei sau al autorităţii din care face parte;
h) să solicite sau să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj,
destinate personal acestuia sau familiei sale;
i) să întreprindă alte acţiuni interzise poliţistului prin lege.
2) Poliţistul nu poate exercita activitatea într-o funcţie în subordinea nemijlocită a
unei rude pe linie dreaptă sau colaterală (părinte, frate, soră, fiu, fiică) ori a unei rude
prin afinitate (soţ/soţie, părinte, frate sau soră a soţului/soţiei).
3) Interdicţia prevăzută la alin. (2) se aplică şi în situaţia în care conducătorul
superior nemijlocit al poliţistului are calitatea de persoană ce exercită funcţie de
demnitate publică.
4) Poliţistul, în termen de 30 de zile calendaristice, va întreprinde acţiuni în vederea
încetării raporturilor ierarhice nemijlocite prevăzute la alin. (2) şi (3).
5) În cazul în care poliţistul nu a respectat condiţiile prevăzute la alin. (4),
angajatorul va decide transferul acestuia într-o funcţie cel puţin similară sau de acelaşi
nivel, care ar exclude o astfel de subordonare, iar dacă transferul nu este posibil, acesta
va fi eliberat din funcţia deţinută.

INCOMPATIBILITĂŢILE GENERALE
pentru statutul poliţistului
1) Poliţistul nu are dreptul să desfăşoare alte activităţi remunerate:
a) în cadrul autorităţilor publice;
b) în funcţie de demnitate publică sau în funcţie din cadrul cabinetului persoanei
care exercită funcţie de demnitate publică, cu excepţia cazului în care raporturile de
serviciu sînt suspendate pe perioada respectivă, în condiţiile legii;
c) prin contract individual de muncă sau prin alt contract civil, în cadrul societăţilor
comerciale, cooperativelor, întreprinderilor de stat sau municipale, precum şi al
organizaţiilor necomerciale, din sectorul privat sau public, cu excepţia activităţilor
didactice sau ştiinţifice.
2) Poliţistul nu are dreptul să desfăşoare personal sau prin intermediul unei terţe
persoane activitatea de întreprinzător sau să fie membru al organizaţiei de conducere a
unei întreprinderi.
3) Poliţistul nu poate fi reprezentant al unor terţe persoane în autoritatea publică în
care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în
legătură cu funcţia pe care o exercită.
4) Poliţistul antrenat în una din activităţile incompatibile enumerate la alin. (1)–(3)
este obligat, în termen de 30 de zile calendaristice de la data apariţiei acestei situaţii, să
abandoneze activitatea incompatibilă cu funcţia sa ori, după caz, să depună cerere de
demisie din funcţia de poliţist. Dacă în termenul menţionat nu întreprinde acţiuni în
vederea lichidării incompatibilităţii, poliţistul este concediat.
Nerespectarea restricţiilor şi interdicţiilor pentru funcţia de poliţist prevăzute
de Legea nr.320 din 27.12.2012, urmează a fi încetat serviciului în Poliţie prin
concedierea poliţistului în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor.

