
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2004 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor 

 
 

La data de 14 octombrie 2003 a intrat în vigoare Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 89/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 
privind Statutul poliţistului. 

Prin actul normativ invocat s-au consacrat norme juridice noi care impun, 
cu necesitate, corelarea cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 353/2003, cu modificările ulterioare. 

Prin aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2004 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi 
ale poliţiştilor s-au prevăzut, în principal, următoarele: 

a) introducerea sancţiunii retragerii salariului de merit al poliţistului aflat 
în una din situaţiile prevăzute la art. 58 şi art. 65 alin. (2) din Legea nr. 360/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

b) privarea poliţiştilor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza 
art. 69 alin. (1) lit. d) – i), l) sau k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, de drepturile băneşti prevăzute de art. 27 şi 28 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003; 

c) reglementarea drepturilor băneşti ale poliţiştilor puşi la dispoziţie în 
condiţiile alin. (8) al art. 22 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

d) reglementarea drepturilor salariale ale poliţiştilor care încetează 
raporturile de serviciu în condiţiile în care au efectuat mai multe zile de concediu 
decât au avut dreptul pentru anul în care acestea s-au acordat, precum şi a 
drepturilor salariale de care beneficiază poliţiştii cărora le încetează raporturile de 
serviciu în termenul legal pentru predarea funcţiei; 

e) actualizarea denumirilor gradelor profesionale; 
f) modificarea anexei nr. 1, în vederea structurării acesteia astfel încât să 

se stabilească corespondenţa între categoriile de funcţii îndeplinite de poliţişti şi 
cele ale funcţionarilor publici; 

g) acordarea sporului de 25% din salariul de funcţie agenţilor de poliţie 
absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior; 
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h) simplificarea unor dispoziţii din anexele nr. 1 şi 4, ţinând seama de 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 898/2003 privind înfiinţarea Societăţii 
Comerciale „Comicex” – S.A. prin desprinderea din cadrul Regiei Autonome 
„Rami-Dacia” a Companiei de Export-Import „Comicex”. 

În forma anexei nr. 1, se asigură condiţiile necesare reducerii numărului 
funcţiilor care au gradul profesional de chestor, în acord cu prevederile 
Programului de Guvernare, cu încadrarea în limita fondurilor bugetare alocate 
Ministerului Administraţiei şi Internelor prin Legea bugetului de stat pe anul 2004. 
În acelaşi timp, salariul de funcţie pentru un secretar de stat – poliţist (c.i. 8,00 x 
1.187.195 lei = 9.497.560 lei) se va situa la nivelul indemnizaţiei unui primar de 
comună categoria II (9.719.000 lei), prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 191/2002. 

Totodată, prin acordarea sporului de 25% pentru agenţii de poliţie cu 
studii superioare se asigură stabilitatea acestora pe posturile pe care le ocupă, 
îndeosebi în mediul rural. 
 

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2004 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi 
ale poliţiştilor. 
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