
HOTĂRÂRE nr. 125 din 30 ianuarie 2003 pentru aprobarea condiţiilor de decontare a
cheltuielilor de transport ale poliţiştilor în cazul mutării în alte localităţi şi o dată pe an
pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi a condiţiilor de decontare a cheltuielilor
de transport ale membrilor familiilor poliţiştilor în situaţia mutării acestora în interesul
serviciului în altă localitate
În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 28 alin. (1) lit. j) şi al art. 35 lit. b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul
poliţistului şi având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 179/2002 privind
demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului de Interne şi a structurilor subordonate acestuia,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1) Poliţiştii mutaţi dintr-o localitate în alta, individual sau împreună cu unitatea, au dreptul la decontarea cheltuielilor de
transport pentru ei şi gospodăria lor.
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă şi persoanelor nou-încadrate sau reîncadrate în corpul ofiţerilor ori
agenţilor de poliţie în activitate, în unităţi situate în alte localităţi decât cele în care îşi au domiciliul.
(3) Poliţiştii în activitate, care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ, beneficiază după absolvire de decontarea
costului transportului, prevăzută la alin. (1), dacă sunt mutaţi în alte localităţi decât cele din care au plecat la studii sau
în care îşi au domiciliul.
(4) La absolvirea instituţiilor de învăţământ elevii şi studenţii cărora li se acordă grade profesionale prevăzute pentru
poliţiştii în activitate ori cei care au obţinut asemenea grade pe timpul şcolarizării au dreptul, la prezentarea la unităţi, la
decontarea cheltuielilor de transport pentru ei şi gospodăria lor, dacă sunt mutaţi în alte localităţi decât cele din care au
plecat la studii sau în care îşi au domiciliul.
(5) Poliţiştilor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 69 alin. (1) lit. a), b), c), e) şi j) din Legea nr.
360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, care îşi schimbă domiciliul în termen de
12 luni de la data schimbării poziţiei de activitate, li se rambursează cheltuielile de transport pentru ei şi gospodărie,
până la localitatea unde îşi stabilesc domiciliul.

(la data 04-apr-2013 Art. 1, alin. (5) modificat de Art. II, punctul 1. din Hotarirea 130/2013 )

(6) De dreptul la decontarea cheltuielilor de transport beneficiază şi membrii de familie, în situaţia mutării poliţistului în
interes de serviciu în altă localitate.
Art. 2
(1) Pentru mutarea efectivă a gospodăriei dintr-o localitate în alta, poliţiştii pot folosi:
a) mijloacele de transport în comun, feroviare, auto, navale, aeriene sau alte mijloace, pe traseele unde nu există
reţea de cale ferată ori de transport auto;
b) mijloace de transport deţinute legal, cu orice titlu.

(la data 04-apr-2013 Art. 2, alin. (1), litera B. modificat de Art. II, punctul 2. din Hotarirea 130/2013 )

(2) Călătoriile cu mijloacele de transport prevăzute la alin. (1) lit. a) se efectuează cu documente de transport, alte
documente similare, precum şi cu legitimaţii de călătorie plătite de poliţişti, care se decontează de unităţi, în limita
drepturilor prevăzute pentru aceştia la art. 3.
Art. 3
(1) Când se deplasează cu mijloace de transport feroviare, poliţiştii au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport
astfel:
a) ofiţerii de poliţie, la clasa I, pe orice distanţă;
b) agenţii de poliţie, la clasa I, pe distanţe mai mari de 300 km, şi la clasa a II-a, pe distanţe de până la 300 km
inclusiv.
(2) Costul suplimentelor de viteză şi al tichetelor de rezervare a locurilor se decontează la orice fel de tren, indiferent
de distanţă.
(3) Costul suplimentului de pat la vagonul de dormit şi cuşetă se decontează pentru chestorii şi comisarii de poliţie,
precum şi pentru conducătorii de unităţi, indiferent de gradul profesional deţinut, care călătoresc pe timp de noapte la
distanţe mai mari de 300 km. Ceilalţi poliţişti pot folosi în aceleaşi condiţii vagonul de dormit, având aprobarea
prealabilă a conducătorului unităţii. Poliţiştii care au dreptul să călătorească la clasa I pot folosi vagonul cuşetă fără
aprobare.
Art. 4
În cazul în care poliţiştii folosesc alte mijloace de transport în comun decât cele feroviare au dreptul să călătorească
astfel:
a) cu mijloace de transport fluviale şi maritime, la clasa I, ofiţerii de poliţie şi la clasa a II-a, agenţii de poliţie;
b) cu mijloace de transport auto pe orice distanţă, iar cu avionul, pe baza aprobării conducătorului unităţii;
c) cu alte mijloace de transport în comun, pe trasee unde nu există reţea de cale ferată sau de transport auto.
Art. 5
(1) Poliţiştii au dreptul la transport dus-întors în contul unităţilor din care fac parte, când se deplasează pentru
efectuarea concediului de odihnă aferent anului respectiv, o singură dată pe an.
(2) Poliţiştii care efectuează concediul de odihnă în străinătate beneficiază de contravaloarea a două călătorii cu
mijloace de transport feroviare pentru rangul de tren şi clasa la care au dreptul, pe distanţa calculată între localitatea
unităţii în care acesta este încadrat şi localitatea în care se află punctul de trecere al frontierei pe unde se face ieşirea
din ţară.

(la data 04-apr-2013 Art. 5 modificat de Art. II, punctul 3. din Hotarirea 130/2013 )

Art. 6
Membrii de familie ai poliţiştilor au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport aferente clasei de călătorie la care au
dreptul poliţiştii respectivi.
Art. 7
Poliţiştii detaşaţi în afara Ministerului de Interne beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport şi concediu de
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odihnă, pentru ei şi membrii lor de familie, în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre.
Art. 8
Elevii (studenţii) instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea poliţiştilor au dreptul la decontarea cheltuielilor de
transport dus-întors în contul instituţiilor respective, o singură dată, pentru fiecare vacanţă din cursul unui an de
învăţământ, dacă au domiciliul în altă localitate decât cea în care se află instituţia de învăţământ ai cărei elevi (studenţi)
sunt.
Art. 9
Poliţiştii mutaţi dintr-o localitate în alta pot folosi autoturismul deţinut legal, cu orice titlu, cu aprobarea prealabilă a
conducătorului unităţii din care se mută, pentru un singur drum. În acest caz deţinătorul legal, cu orice titlu, al
autoturismului va primi contravaloarea a 7,5 litri de carburant, la 100 km parcurşi, în funcţie de sistemul de alimentare
al autoturismului. De aceleaşi drepturi beneficiază şi poliţistul împuternicit să îndeplinească o funcţie într-o unitate care
este situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă ori cea în care acesta are funcţia de bază.

(la data 04-apr-2013 Art. 9 modificat de Art. II, punctul 4. din Hotarirea 130/2013 )

Art. 10
La stabilirea cheltuielilor de transport ce se decontează se iau în considerare şi cheltuielile efectuate pentru transportul
gospodăriei, pe baza documentelor justificative.
Art. 11
Decontarea cheltuielilor de transport se face numai pe baza documentelor de transport şi a legitimaţiilor de călătorie
plătite în numerar. În cazul pierderii legitimaţiilor de călătorie, acestea pot fi reconstituite în condiţiile reglementărilor în
vigoare, dar numai atunci când acestea sunt nominale.
Art. 12
Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi al comisioanelor percepute de
agenţiile de voiaj intră în cheltuielile de transport care se decontează.
Art. 13
Nu se admit la decontare taxele suplimentare percepute de agenţiile de voiaj (convorbiri telefonice, telegrame, telex)
pentru reţinerea locului în trenuri cu regim de rezervare a locurilor.
Art. 14
În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul de Interne va emite norme
metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin ordin al ministrului de interne.
Art. 15
Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz, precum şi
răspunderea materială ori de câte ori s-a produs o pagubă.
Art. 16
Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
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