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Articolul 60 
(1) Sancţiunile disciplinare se dispun în termen de cel mult 6 luni de la data la care persoana 
prevăzută la art. 59 alin. (2) a luat cunoştinţă despre comiterea faptei, dar nu mai târziu de un an 

de la data săvârşirii acesteia. Termenul de 6 luni este termen de prescripţie, iar termenul de 
un an este termen de decădere. 
(2) Termenul de 6 luni pentru dispunerea sancţiunii disciplinare se suspendă, de drept, pe 
perioada şi în situaţiile următoare: 
a) de la data sesizării, în condiţiile legii, a organelor de urmărire penală şi până la data 
soluţionării definitive a cauzei, dacă pentru fapta care constituie abatere disciplinară s-a dispus 
sesizarea organelor de urmărire penală; 
b) de la data la care poliţistul se află în concedii sau învoiri plătite, în condiţiile legii, este trimis 

în misiuni ori de la data suspendării raporturilor de serviciu şi până la data reluării activităţii 
sau, după caz, încheierii misiunii. 
(3) În situaţia în care cercetarea prealabilă se efectuează pentru abateri săvârşite de mai mulţi 
poliţişti, iar pentru unul/unii dintre aceştia a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2), 

cauza se poate disjunge, urmând ca procedura disciplinară să continue pentru ceilalţi poliţişti. 
(4) La stabilirea sancţiunii se ţine seama de activitatea desfăşurată anterior, de împrejurările 
în care abaterea disciplinară a fost săvârşită, de cauzele, gravitatea şi consecinţele acesteia, de 

gradul de vinovăţie a poliţistului, precum şi de preocuparea pentru înlăturarea urmărilor faptei 
comise. 
(5) Sancţiunile disciplinare se dispun prin act administrativ al persoanei prevăzute la art. 59 alin. 

(2) care a dispus efectuarea cercetării prealabile sau controlul. 
(6) Actul administrativ emis în condiţiile alin. (5) trebuie să cuprindă: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară şi încadrarea juridică a acesteia; 
b) precizarea prevederilor legale încălcate de către poliţist; 

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate; 

d) sancţiunea disciplinară şi temeiul legal în baza căruia aceasta se aplică şi, după caz, motivul 
pentru care a fost aplicată o altă sancţiune disciplinară decât cea propusă de consiliu; 

e) termenul în care sancţiunea disciplinară poate fi contestată şi persoana competentă să 
soluţioneze contestaţia, în condiţiile art. 61, după caz; 

f) instanţa competentă la care poate fi contestat actul administrativ prin care s-a dispus 
sancţiunea disciplinară; 

g) alte date şi elemente apreciate ca necesare, după caz. 
(7) Actul administrativ prin care se dispune sancţionarea poliţistului se emite în termen de cel 
mult 30 de zile de la finalizarea cercetării disciplinare. 
(8) În cazul destituirii din poliţie, sancţiunea disciplinară intervine, de drept, de la data 
rămânerii definitive a actului administrativ de sancţionare, în condiţiile art. 61, şi se constată 

prin act administrativ emis de persoana care are competenţa să acorde grade profesionale, 
potrivit art. 15. 

La data de 24-04-2015 Art. 60 a fost modificat de pct. 7 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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