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Articolul 58 
[ Comentarii reviste]  

(1) Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate poliţiştilor sunt: 
a) mustrare scrisă; 
b) diminuarea salariului funcţiei de bază cu 5-20% pe o perioadă de 1-3 luni; 

c) amânarea promovării în grade profesionale sau funcţii superioare pe o perioadă de 1-3 ani; 

d) trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional 
deţinut; 

e) destituirea din poliţie. 
(2) Mustrarea scrisă constă în reproşul oficial adresat, în scris, poliţistului vinovat. 
(3) Procentul şi perioada pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la alin. (1) lit. b) se stabilesc 

prin actul administrativ de sancţionare. 
(4) Aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. c) se dispune fie cu privire la amânarea 

promovării în grade profesionale, fie cu privire la amânarea promovării în funcţii superioare. În 
cazul amânării promovării în grade profesionale superioare, termenul de executare a sancţiunii 
curge de la data aplicării actului administrativ de sancţionare şi are ca efect suspendarea 
curgerii stagiului în grad. 
(5) Trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional 

deţinut se realizează prin eliberarea din funcţia deţinută şi numirea poliţistului într-o funcţie 
inferioară celei pe care o ocupă, în limita nivelului de bază al gradului profesional deţinut. În 
cazul poliţistului care ocupă o funcţie de conducere, numirea se poate face şi într-o funcţie de 
conducere inferioară pentru care îndeplineşte condiţiile de ocupare. 
(6) Destituirea din poliţie constă în încetarea raporturilor de serviciu. 

La data de 24-04-2015 Art. 58 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 81 din 17 
aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015. 
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