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Articolul 62 
[ Comentarii reviste]  

(1) Consiliul se constituie şi funcţionează la nivelul aparatului central al Ministerului Afacerilor 
Interne şi al direcţiilor generale/direcţiilor din cadrul acestuia, la nivelul inspectoratelor 
generale, al celorlalte structuri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi structurilor 

subordonate acestora. 
(2) Consiliul este un organism colectiv de analiză juridică şi profesională a abaterilor comise de 
poliţişti şi a modului în care acestea au fost cercetate, constituit pentru a fi consultat de către 
persoanele prevăzute la art. 59 alin. (2). 
(3) În situaţia în care persoanele prevăzute la art. 59 alin. (2) dispun sesizarea şi consultarea 

consiliului, dosarul cercetării prealabile se înaintează acestuia, prin grija structurii de resurse 
umane a unităţii. 
(4) Dezbaterile consiliului se consemnează în procese-verbale de şedinţă, iar concluziile şi 
propunerile se consemnează în încheiere. 
(5) Încheierea consiliului trebuie să cuprindă următoarele: 
a) numărul şi data de înregistrare a raportului de cercetare prealabilă, cu rezoluţia persoanei 
prevăzute la art. 59 alin. (2) privind sesizarea şi consultarea consiliului; 
b) numărul actului administrativ prin care s-a constituit consiliul, unitatea în care funcţionează 

şi componenţa acestuia, precum şi, după caz, modificările survenite în componenţă prin 
înlocuirea unor membri; 

c) gradul profesional, numele, prenumele şi funcţia poliţistului a cărui faptă a fost cercetată şi 
unitatea din care face parte; 

d) prezentarea pe scurt a faptei sesizate şi a circumstanţelor în care a fost săvârşită; 

e) date şi informaţii referitoare la procedura urmată; 

f) evaluarea probelor administrate; 

g) alte date şi elemente apreciate ca necesare, după caz; 

h) propunerea consiliului; 

i) motivarea propunerii; 

j) gradul profesional, numele, prenumele şi semnătura preşedintelui, ale celorlalţi membri ai 
consiliului, precum şi ale secretarului; 

k) data întocmirii încheierii. 
(6) Consiliul poate propune: 

a) clasarea dosarului, în cazul constatării inexistenţei faptelor cercetate, nevinovăţiei 
poliţistului cercetat, împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii, precum şi în situaţia 
încetării raporturilor de serviciu ale poliţistului cercetat; 
b) aplicarea măsurii prevăzute la art. 58^1; 

c) aplicarea uneia dintre sancţiunile prevăzute la art. 58 alin. (1). 

(7) Concluziile consiliului cu privire la existenţa/inexistenţa abaterii disciplinare şi 
vinovăţia/nevinovăţia poliţistului cercetat sunt obligatorii pentru persoanele prevăzute la art. 59 

alin. (2), iar propunerea cu privire la sancţiunea disciplinară sau cu privire la aplicarea măsurii 
prevăzute la art. 58^1 are caracter consultativ. 

La data de 24-04-2015 Art. 62 a fost modificat de pct. 9 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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