
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
 
 
 
 

L E G E 
 

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

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 8 din  

22 ianuarie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, adoptată în 
temeiul art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 78 din 30 ianuarie 2004, cu următoarea modificare: 

 
- La articolul I, punctul 10 va avea următorul cuprins: 
„10. La anexa nr. 1, după punctul 4 din Notă se introduc punctele  

5 - 7 cu următorul cuprins: 
«5. Agenţii de poliţie absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ 

superior, cu diplomă de licenţă, beneficiază de un spor de 25% din salariul 
de funcţie, dacă îşi desfăşoară activitatea în domenii corespunzătoare 
studiilor absolvite, stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi 
internelor. 
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6. Sumele necesare acordării coeficienţilor de ierarhizare ai 
funcţiilor se asigură prin diminuarea, în anul 2004, cu 10 puncte 
procentuale a sporului pentru condiţii de pericol deosebit de care 
beneficiază ofiţerii conform art. 21 din ordonanţă. 

7. În situaţia în care, prin aplicarea prevederilor prezentei 
ordonanţe, elementele salariului de bază al poliţiştilor sunt diminuate, se 
menţin cele avute anterior, până la data de 31 decembrie 2004, atât timp cât 
aceştia sunt încadraţi în funcţiile respective»”. 

 
 
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din  

24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) 
din Constituţia României, republicată. 

 
 

p. PREŞEDINTELE  SENATULUI 
 

Doru  Ioan  Tărăcilă 
 
 
 
 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 
30 martie 2004, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din 
Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 

Valer  Dorneanu 
 
 
 

 
Bucureşti, 21 aprilie 2004 
Nr. 129 
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