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Articolul 61 
[ Comentarii reviste]  

(1) Poliţistul poate contesta sancţiunea disciplinară, în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
luării la cunoştinţă, şefului unităţii ierarhic superioare. 
(2) Şeful unităţii ierarhic superioare prevăzut la alin. (1) se pronunţă prin decizie motivată, în 

termen de 20 de zile de la data înregistrării contestaţiei. Decizia motivată se comunică 
poliţistului sancţionat disciplinar, în termen de două zile lucrătoare de la data emiterii acesteia. 
(3) Efectele sancţiunii disciplinare se suspendă până la emiterea deciziei motivate de 
soluţionare a contestaţiei. 
(4) În situaţia în care poliţistul sancţionat disciplinar nu depune contestaţie în termenul 
prevăzut la alin. (1), actul administrativ de sancţionare produce efecte de la data expirării 

acestui termen. 
(5) În cazul în care a fost depusă contestaţie, şeful care a aplicat sancţiunea disciplinară 
înaintează cu celeritate şefului unităţii ierarhic superioare dosarul cauzei şi un raport motivat 
cu privire la sancţiunea în cauză, precum şi la motivele propunerii de respingere/admitere a 
contestaţiei. 
(6) Prin decizie motivată, şeful unităţii ierarhic superioare poate dispune, după caz: 
a) respingerea contestaţiei ca tardiv introdusă sau ca neîntemeiată şi menţinerea sancţiunii 

aplicate; 
b) admiterea contestaţiei şi aplicarea unei sancţiuni mai blânde decât cea aplicată prin actul 
administrativ contestat sau aplicarea măsurii prevăzute la art. 58^1, în situaţia în care apreciază 

că scopul răspunderii disciplinare poate fi atins astfel; 

c) admiterea contestaţiei şi anularea actului administrativ de sancţionare. 
(7) Decizia motivată trebuie să cuprindă cel puţin următoarele: 
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 
b) precizarea prevederilor legale încălcate de poliţist; 

c) analiza susţinerilor prezentate de poliţist în cuprinsul contestaţiei; 

d) temeiul de drept în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară; 

e) motivul admiterii sau respingerii contestaţiei poliţistului cu privire la sancţiunea aplicată. 
(8) Poliţistul nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de contencios 
administrativ, în condiţiile legii, fără parcurgerea procedurii prealabile. 
(9) În situaţia în care sancţiunea a fost dispusă de ministrul afacerilor interne, măsura se 
contestă în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
La data de 24-04-2015 Art. 61 a fost modificat de pct. 8 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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