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NOTĂ DE FUNDAMENTARE  

 

 

 

 

SECȚIUNEA 1 

Titlul proiectului 

de act normativ 

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 

725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 

360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor 

și răspunderea disciplinară a polițiștilor 

SECȚIUNEA A 2-A Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea 

situației 

actuale 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 725/2015 stabilește normele de aplicare a 

prevederilor cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu 

modificările și completările ulterioare, referitoare la acordarea recompenselor și 

răspunderea disciplinară a polițiștilor. 

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1002 din 18.12.2017, a fost 

publicată Decizia Curții Constituționale nr. 653 din 17 octombrie 2017, prin care a 

fost admisă excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 59 alin. (7) din 

Legea nr. 360/2002, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, 

precum și pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind 

organizarea și funcționarea poliției judiciare, potrivit cărora „în fața consiliilor de 

disciplină polițistul are dreptul de a fi asistat de un alt polițist, ales de către acesta 

sau desemnat de Corp”. 

Curtea a reținut faptul că, într-o procedură disciplinară, este necesară 

recunoașterea dreptului polițistului de a fi asistat de un avocat, ca parte a dreptului 

la apărare prevăzut de art. 24 alin. (1) din Constituția României, republicată. 

Astfel, prin Ordonanța de Urgență nr. 53/2018 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, a fost prevăzut în mod 

expres dreptul polițistului cercetat disciplinar de a fi asistat, la cerere, de către un 

avocat. 

În aceste condiții, pentru punerea în acord a Hotărârii Guvernului nr. 725/2015 

cu noile prevederi ale Statutului polițistului, menționate anterior, și, implicit, cu 

aspectele reținute de Curtea Constituțională, este necesară o intervenție normativă 

asupra acesteia. 

 

2. Schimbări 

preconizate 

Prin proiectul de act normativ, în mod similar polițistului asistent și 

reprezentantului desemnat de Corpul Național al Polițiștilor ori de organizația 

sindicală, sunt stabilite drepturile și obligațiile avocatului în activitatea de asistență 

a polițistului cercetat disciplinar. 

De asemenea, proiectul cuprinde dispoziții referitoare la conținutul dreptului 

polițistului cercetat de a fi asistat, respectiv modalitatea de obținere a asistenței și 

documentele care fac dovada acesteia în cadrul procedurii disciplinare.  

Totodată, este introdusă sintagma „reprezentant desemnat”, cu înțelesul de 

persoană desemnată de Corpul Național al Polițiștilor ori de organizația sindicală, 

în condițiile art. 58
3
 alin. (4) și (5) din Statutul polițistului.   
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3.  Alte 

informații 

   

   

 

SECȚIUNEA A 3-A Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1
1
 Impactul asupra mediului 

concurențial şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2
1
 Impactul asupra sarcinilor 

administrative  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2
2
 Impactul asupra 

întreprinderilor mici și 

mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.  Alte informații  

SECȚIUNEA A 4-A  

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Med

ia pe 

5 

ani
1
 

 2018 2019 2020 2021 2022  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus din care: 

- - - - - - 

 a) buget de stat, din acesta: - - - -  -  -  

   (i) impozit pe profit - - - - - - 

   (ii) impozit pe venit - - - - - - 

 b) bugete locale: -  -      

    (i) impozit pe profit - - - - - - 

 c) bugetul asigurărilor  

sociale de stat: 

- - - - - - 

    (i) contribuții de asigurări - - - - - - 

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

- - - - - - 

 a) buget de stat, din acesta:       

       (i) cheltuieli de personal - - - - - - 

 (ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

 b) bugete locale: - - - - - - 

    (i) cheltuieli de personal - - - - - - 

   (ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

                                                 
1
 este avută în vedere şi media pe 4 ani în situaţia în care evaluarea se referă la 4 ani 
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 c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

  (i) cheltuieli de personal - - - - - - 

          (ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

3. Impact financiar, plus/minus, 

din care: 

- - - - - - 

 a) buget de stat - - - - - - 

 b) bugete locale - - - -   - - 

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare  

- - - - - - 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare  

- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

 

7.  Alte informații Nu există impact financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung 

(pe 5 ani). 

SECȚIUNEA A 5-A Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

 

1. 

Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau 

abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de 

act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea 

implementării noilor dispoziții. 

 

 

a) Hotărârea Guvernului nr. 725/2015 

pentru stabilirea normelor de aplicare 

a cap. IV din Legea nr. 360/2002 

privind Statutul polițistului, referitoare 

la acordarea recompenselor și 

răspunderea disciplinară a polițiștilor 

 

1
1
 Compatibilitatea proiectului de act normativ cu 

legislația în domeniul achizițiilor publice 

Prezentul act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația 

europeană în cazul proiectelor ce transpun prevederi 

europene 

Proiectul de act normativ nu se referă 

la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor 

normative europene 

Proiectul de act normativ nu se referă 

la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene  Proiectul de act normativ nu se referă 

la acest subiect. 

5.  Alte acte normative şi/sau documente internaționale din 

care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă 

la acest subiect. 

6.  Alte informații  

SECȚIUNEA A 6-A Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informații privind procesul de consultare cu 

organizații neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

 

 

 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 
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2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care 

a avut loc consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizații este legată 

de obiectul proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Consultările organizate cu autoritățile 

administrației publice locale, în situația în 

care proiectul de act normativ are ca obiect 

activități ale acestor autorități, în condițiile 

Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităților administrației 

publice locale la elaborarea proiectelor de acte 

normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 

privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5.  Informații privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenței 

e) Curtea de Conturi 

f) Consiliul Superior al Magistraturii 

 

a) Avizul Consiliului Legislativ nr. _________ 

6.  Alte informații  

SECȚIUNEA A 7-A  

Activități de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societății civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act normativ  

Proiectul de act normativ prezentat a fost 

elaborat cu respectarea prevederilor Legii 

nr.52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, cu modificările și 

completările ulterioare. 

2. Informarea societății civile cu privire la eventualul 

impact asupra mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum şi efectele 

asupra sănătății şi securității cetățenilor sau 

diversității biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

3.  Alte informații  

SECȚIUNEA A 8-A Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act 

normativ de către autorităților administrației 

publice centrale şi/sau locale – înființarea unor noi 

organisme sau extinderea competențelor 

instituțiilor existente  

Proiectul nu prevede înființarea de noi 

instituții.  

2.  Alte informații  
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În considerarea celor de mai sus, a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea 

și completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din 

Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea 

disciplinară a polițiștilor, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

În forma prezentată, proiectul de act normativ a fost însușit de toate autoritățile/instituțiile publice 

interesate. 
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