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    Parlamentul României adopt ă prezenta lege. 
 
    CAP. I  
    Dispozi ţii generale 
 
    ART. 1  
    (1) Poli ţia local ă se înfiin ţeaz ă în scopul exercit ării atribu ţiilor privind ap ărarea 
drepturilor şi libert ăţilor fundamentale ale persoanei, a propriet ăţii private şi publice, 
prevenirea şi descoperirea infrac ţiunilor, în urm ătoarele domenii: 
    a) ordinea şi lini ştea public ă, precum şi paza bunurilor; 
    b) circula ţia pe drumurile publice; 
    c) disciplina în construc ţii şi afi şajul stradal; 
    d) protec ţia mediului; 
    e) activitatea comercial ă; 
    f) eviden ţa persoanelor; 
    g) alte domenii stabilite prin lege. 
    (2) Poli ţia local ă î şi desf ăşoar ă activitatea pe baza principiilor: legalit ăţii, încrederii, 
previzibilit ăţii, proximit ăţii şi propor ţionalit ăţii, deschiderii şi transparen ţei, eficien ţei şi 
eficacit ăţii, r ăspunderii şi responsabilit ăţii, impar ţialit ăţii şi nediscrimin ării. 
    ART. 2  
    (1) Poli ţia local ă î şi desf ăşoar ă activitatea: 
    a) în interesul comunit ăţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a 
actelor autorit ăţii deliberative şi ale celei executive ale administra ţiei publice locale; 
    b) în conformitate cu reglement ările specifice fiec ărui domeniu de activitate, stabilite prin 
acte administrative ale autorit ăţilor administra ţiei publice centrale şi locale. 
    (2) Poli ţia local ă comunic ă, de îndat ă, organelor abilitate datele cu privire la aspectel e de 
înc ălcare a legii, altele decât cele stabilite în compe ten ţa sa, de care a luat cuno ştin ţă cu 
ocazia îndeplinirii misiunilor şi activit ăţilor specifice. 
    (3) În exercitarea atribu ţiilor ce îi revin, poli ţia local ă coopereaz ă cu unit ăţile, respectiv 
cu structurile teritoriale ale Poli ţiei Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poli ţiei de Frontier ă 
Române şi ale Inspectoratului General pentru Situa ţii de Urgen ţă, cu celelalte autorit ăţi ale 
administra ţiei publice centrale şi locale şi colaboreaz ă cu organiza ţii neguvernamentale, precum şi 
cu persoane fizice şi juridice, în condi ţiile legii. 
    (4) Poli ţia local ă solicit ă interven ţia unit ăţilor/structurilor teritoriale competente ale 
Poli ţiei Române sau ale Jandarmeriei Române pentru orice  alte situa ţii ce excedeaz ă atribu ţiilor ce 
îi revin, potrivit prezentei legi. 
    (5) Poli ţia local ă poate încheia cu alte autorit ăţi şi institu ţii publice protocoale de 
cooperare având ca obiect detalierea modalit ăţilor prin care, în limitele competen ţelor legale ale 
fiec ărei structuri, acestea î şi ofer ă sprijin în îndeplinirea activit ăţilor sau a misiunilor 
specifice. 
    ART. 3  
    (1) La nivelul comunei, al ora şului, al municipiului sau al sectorului municipiulu i Bucure şti, 
după caz, unde este înfiin ţat ă poli ţia comunitar ă conform prevederilor Legii nr. 371/2004  privind 
înfiin ţarea, organizarea şi func ţionarea Poli ţiei Comunitare, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare, aceasta se reorganizeaz ă ca structur ă de poli ţie local ă, potrivit prevederilor art. 4. 
    (2) La nivelul comunei, al ora şului, al municipiului sau al sectorului municipiulu i Bucure şti, 
după caz, unde nu este înfiin ţat ă poli ţie comunitar ă conform prevederilor Legii nr. 371/2004 , cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, se poate organiza structur ă de poli ţie local ă, potrivit 
prevederilor art. 4. 
 
    CAP. II  
    Organizarea poli ţiei locale 
 
    ART. 4  
    (1) Poli ţia local ă se organizeaz ă şi func ţioneaz ă, prin hot ărâre a autorit ăţii deliberative a 
administra ţiei publice locale, ca un compartiment func ţional în cadrul aparatului de specialitate 
al primarului/primarului general sau ca institu ţie public ă de interes local, cu personalitate 
juridic ă. 
    (2) În municipiul Bucure şti, poli ţia local ă se organizeaz ă şi func ţioneaz ă dup ă cum urmeaz ă: 
    a) prin hot ărâre a Consiliului General al Municipiului Bucure şti, pentru Poli ţia Local ă a 
Municipiului Bucure şti; 
    b) prin hot ărâre a fiec ărui consiliu local al sectorului municipiului Bucur eşti, pentru poli ţia 
local ă a sectorului respectiv. 



    (3) Poli ţia local ă dintr-o unitate/subdiviziune administrativteritori al ă poate deta şa poli ţi şti 
locali la poli ţia local ă dintr-o alt ă unitate/subdiviziune administrativ-teritorial ă, în condi ţiile 
prev ăzute de hot ărârile adoptate de consiliile locale interesate şi în baza acordurilor încheiate 
între unit ăţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale respec tive. Unitatea/Subdiviziunea 
administrativ-teritorial ă de la nivelul c ăreia se deta şeaz ă poli ţi ştii locali încheie acorduri cu 
fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritori al ă care beneficiaz ă de serviciile poli ţi ştilor 
locali ce fac obiectul deta şării. Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritoria l ă la care se 
deta şeaz ă poli ţi ştii locali prevede în buget sursele de finan ţare. 
    (4) Modul de organizare, structura func ţional ă, statul de func ţii, num ărul de posturi şi 
categoriile de personal încadrat, normele de înzest rare şi consum de materiale ale poli ţiei locale 
se stabilesc prin regulamentul de organizare şi func ţionare, elaborat pe baza Regulamentului-cadru 
de organizare şi func ţionare a poli ţiei locale. 
    (5) Num ărul de posturi pentru personalul contractual cu atr ibu ţii de paz ă se stabile şte în 
func ţie de num ărul şi importan ţa obiectivelor care trebuie asigurate cu paz ă. 
    (6) Poli ţia local ă din comunele, ora şele, municipiile şi sectoarele municipiului Bucure şti se 
organizeaz ă prin preluarea posturilor şi personalului poli ţiei comunitare, precum şi ale 
structurilor din aparatul de specialitate al primar ului/primarului general responsabil cu controlul 
privind disciplina în construc ţii, protec ţia mediului şi comer ţ, dup ă caz, cu încadrarea în num ărul 
de posturi stabilit în condi ţiile prev ăzute la alin. (4) şi (5). 
    (7) Regulamentul de organizare şi func ţionare a poli ţiei locale se aprob ă prin hot ărâre a 
autorit ăţii deliberative a administra ţiei publice locale, în conformitate cu prevederile Legii 
administra ţiei publice locale nr. 215/2001 , republicat ă, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare, cu avizul consultativ al comisiei local e de ordine public ă, constituit ă potrivit 
prevederilor art. 28. 
    ART. 5  
    Poli ţia local ă se organizeaz ă pe compartimente func ţionale, la nivel de direc ţii generale, 
direc ţii, servicii şi/sau birouri, conform prevederilor Regulamentului- cadru de organizare şi 
func ţionare a poli ţiei locale. 
 
    CAP. III  
    Atribu ţiile poli ţiei locale 
 
    ART. 6  
    În domeniul ordinii şi lini ştii publice, precum şi al pazei bunurilor, poli ţia local ă are 
următoarele atribu ţii: 
    a) men ţine ordinea şi lini ştea public ă în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi 
siguran ţă public ă al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat  în condi ţiile legii; 
    b) men ţine ordinea public ă în imediata apropiere a unit ăţilor de înv ăţământ publice, a 
unit ăţilor sanitare publice, în parc ările auto aflate pe domeniul public sau privat al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zone le comerciale şi de agrement, în parcuri, 
pie ţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprie tatea şi/sau în 
administrarea unit ăţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau  a altor institu ţii/servicii 
publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguran ţă public ă; 
    c) particip ă, împreun ă cu autorit ăţile competente prev ăzute de lege, potrivit competen ţelor, la 
activit ăţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamit ăţi naturale ori 
catastrofe, precum şi de limitare şi înl ăturare a urm ărilor provocate de astfel de evenimente; 
    d) ac ţioneaz ă pentru identificarea cer şetorilor, a copiilor lipsi ţi de supravegherea şi 
ocrotirea p ărin ţilor sau a reprezentan ţilor legali, a persoanelor f ăr ă ad ăpost şi procedeaz ă la 
încredin ţarea acestora serviciului public de asisten ţă social ă în vederea solu ţion ării problemelor 
acestora, în condi ţiile legii; 
    e) constat ă contraven ţii şi aplic ă sanc ţiuni, potrivit competen ţei, pentru nerespectarea 
legisla ţiei privind regimul de de ţinere a câinilor periculo şi sau agresivi, a celei privind 
programul de gestionare a câinilor f ăr ă st ăpân şi a celei privind protec ţia animalelor şi sesizeaz ă 
serviciile specializate pentru gestionarea câinilor  f ăr ă st ăpân despre existen ţa acestor câini şi 
acord ă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la ad ăpost; 
    f) asigur ă protec ţia personalului din aparatul de specialitate al pri marului/primarului 
general, din institu ţiile sau serviciile publice de interes local la efe ctuarea unor controale ori 
acţiuni specifice; 
    g) particip ă, împreun ă cu alte autorit ăţi competente, la asigurarea ordinii şi lini ştii publice 
cu ocazia mitingurilor, mar şurilor, demonstra ţiilor, procesiunilor, ac ţiunilor de pichetare, 
acţiunilor comerciale promo ţionale, manifest ărilor culturalartistice, sportive, religioase sau 
comemorative, dup ă caz, precum şi a altor asemenea activit ăţi care se desf ăşoar ă în spa ţiul public 
şi care implic ă aglomer ări de persoane; 
    h) asigur ă paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorit ăţilor administra ţiei publice locale sau a 
altor servicii/institu ţii publice de interes local, stabilite de consiliul  local/Consiliul General 
al Municipiului Bucure şti; 
    i) constat ă contraven ţii şi aplic ă sanc ţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 
convie ţuirea social ă stabilite prin legi sau acte administrative ale au torit ăţilor administra ţiei 
publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritor ial ă de competen ţă; 
    j) execut ă, în condi ţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urm ărire penal ă şi 
instan ţele de judecat ă care arondeaz ă unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorial ă, pentru 
persoanele care locuiesc pe raza de competen ţă; 
    k) particip ă, al ături de Poli ţia Român ă, Jandarmeria Român ă şi celelalte for ţe ce compun 
sistemul integrat de ordine şi siguran ţă public ă, pentru prevenirea şi combaterea 
infrac ţionalit ăţii stradale; 



    l) coopereaz ă cu centrele militare zonale în vederea înmân ării ordinelor de chemare la 
mobilizare şi/sau de clarificare a situa ţiei militare a rezervi ştilor din Ministerul Ap ăr ării 
Naţionale; 
    m) asigur ă măsuri de protec ţie a executorilor judec ătore şti cu ocazia execut ărilor silite; 
    n) acord ă, pe teritoriul unit ăţilor/subdiviziunilor administrativteritoriale, spri jin imediat 
structurilor competente cu atribu ţii în domeniul men ţinerii, asigur ării şi restabilirii ordinii 
publice. 
    ART. 7  
    În domeniul circula ţiei pe drumurile publice, poli ţia local ă are urm ătoarele atribu ţii: 
    a) asigur ă fluen ţa circula ţiei pe drumurile publice din raza teritorial ă de competen ţă, având 
dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprir e a conduc ătorilor de autovehicul exclusiv 
pentru îndeplinirea atribu ţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circul aţiei pe drumurile 
publice; 
    b) verific ă integritatea mijloacelor de semnalizare rutier ă şi sesizeaz ă nereguli constatate 
privind func ţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acord ă 
asisten ţă în zonele unde se aplic ă marcaje rutiere; 
    c) particip ă la ac ţiuni comune cu administratorul drumului pentru înl ăturarea efectelor 
fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundent ă, viscol, vânt puternic, ploaie toren ţial ă, 
grindin ă, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice; 
    d) particip ă, împreun ă cu unit ăţile/structurile teritoriale ale Poli ţiei Române, la asigurarea 
măsurilor de circula ţie ocazionate de adun ări publice, mitinguri, mar şuri, demonstra ţii, 
procesiuni, ac ţiuni de pichetare, ac ţiuni comerciale promo ţionale, manifest ări cultural-artistice, 
sportive, religioase sau comemorative, dup ă caz, precum şi de alte activit ăţi care se desf ăşoar ă pe 
drumul public şi implic ă aglomer ări de persoane; 
    e) sprijin ă unit ăţile/structurile teritoriale ale Poli ţiei Române în asigurarea m ăsurilor de 
circula ţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorial ă de 
competen ţă; 
    f) acord ă sprijin unit ăţilor/structurilor teritoriale ale Poli ţiei Române în luarea m ăsurilor 
pentru asigurarea fluen ţei şi siguran ţei traficului; 
    g) asigur ă, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza lo cului acestor accidente şi ia 
primele m ăsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identi ficarea martorilor şi a f ăptuitorilor 
şi, dac ă se impune, transportul victimelor la cea mai aprop iat ă unitate sanitar ă; 
    h) constat ă contraven ţii şi aplic ă sanc ţiuni pentru înc ălcarea normelor legale privind oprirea, 
sta ţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune m ăsuri de 
ridicare a autovehiculelor sta ţionate neregulamentar; 
    i) constat ă contraven ţii şi aplic ă sanc ţiuni pentru înc ălcarea normelor legale privind masa 
maximă admis ă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptu l de a efectua semnale de oprire 
a conduc ătorilor acestor vehicule; 
    j) constat ă contraven ţii şi aplic ă sanc ţiuni pentru înc ălcarea normelor rutiere de c ătre 
pietoni, bicicli şti, conduc ători de mopede şi vehicule cu trac ţiune animal ă; 
    k) constat ă contraven ţii şi aplic ă sanc ţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale 
referitoare la circula ţia în zona pietonal ă, în zona reziden ţial ă, în parcuri şi zone de agrement, 
precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul interna ţional 
pentru persoanele cu handicap; 
    l) aplic ă prevederile legale privind regimul juridic al vehi culelor f ăr ă st ăpân sau abandonate 
pe terenuri apar ţinând domeniului public sau privat al statului ori al unit ăţilor/ subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale; 
    m) coopereaz ă cu unit ăţile/structurile teritoriale ale Poli ţiei Române pentru identificarea 
deţin ătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca u rmare a sta ţion ării neregulamentare sau al 
autovehiculelor abandonate pe domeniul public. 
    ART. 8  
    În domeniul disciplinei în construc ţii şi al afi şajului stradal, poli ţia local ă are urm ătoarele 
atribu ţii: 
    a) efectueaz ă controale pentru identificarea lucr ărilor de construc ţii executate f ăr ă 
autoriza ţie de construire sau desfiin ţare, dup ă caz, inclusiv a construc ţiilor cu caracter 
provizoriu; 
    b) efectueaz ă controale pentru identificarea persoanelor care nu  respect ă autoriza ţia de 
executare a lucr ărilor de repara ţii ale p ăr ţii carosabile şi pietonale; 
    c) verific ă respectarea normelor legale privind afi şajul publicitar, afi şajul electoral şi 
orice alt ă form ă de afi şaj/reclam ă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la  locul de 
desf ăşurare a activit ăţii economice; 
    d) particip ă la ac ţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a const ruc ţiilor efectuate f ăr ă 
autoriza ţie pe domeniul public sau privat al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori 
pe spa ţii aflate în administrarea autorit ăţilor administra ţiei publice locale sau a altor 
institu ţii/servicii publice de interes local, prin asigurar ea protec ţiei perimetrului şi a 
libert ăţii de ac ţiune a personalului care particip ă la aceste opera ţiuni specifice; 
    e) constat ă, dup ă caz, conform atribu ţiilor stabilite prin lege, contraven ţiile privind 
disciplina în domeniul autoriz ării execut ării lucr ărilor în construc ţii şi înainteaz ă procesele-
verbale de constatare a contraven ţiilor, în vederea aplic ării sanc ţiunii, şefului compartimentului 
de specialitate care coordoneaz ă activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, dup ă 
caz, pre şedintelui consiliului jude ţean, primarului unit ăţii administrativ-teritoriale ori al 
sectorului municipiului Bucure şti în a c ărui raz ă de competen ţă s-a s ăvâr şit contraven ţia sau 
persoanei împuternicite de ace ştia. 
    ART. 9  
    În domeniul protec ţiei mediului, poli ţia local ă are urm ătoarele atribu ţii: 
    a) controleaz ă respectarea prevederilor legale privind condi ţiile de ridicare, transport şi 
depozitare a de şeurilor menajere şi industriale; 



    b) sesizeaz ă autorit ăţilor şi institu ţiilor publice competente cazurile de nerespectare a  
normelor legale privind nivelul de poluare, inclusi v fonic ă; 
    c) particip ă la ac ţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor; 
    d) identific ă bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale sau pe spa ţii aflate în administrarea autorit ăţilor administra ţiei 
publice locale ori a altor institu ţii/servicii publice de interes local şi aplic ă procedurile 
legale pentru ridicarea acestora; 
    e) verific ă igienizarea surselor de ap ă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora; 
    f) verific ă asigurarea salubriz ării str ăzilor, a c ăilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, 
îndep ărtarea z ăpezii şi a ghe ţii de pe c ăile de acces, dezinsec ţia şi deratizarea imobilelor; 
    g) verific ă existen ţa contractelor de salubrizare încheiate de c ătre persoane fizice sau 
juridice, potrivit legii; 
    h) verific ă ridicarea de şeurilor menajere de operatorii de servicii de salub rizare, în 
conformitate cu graficele stabilite; 
    i) verific ă şi solu ţioneaz ă, potrivit competen ţelor specifice ale autorit ăţilor administra ţiei 
publice locale, sesiz ările cet ăţenilor privind nerespectarea normelor legale de pro tec ţie a 
mediului şi a surselor de ap ă, precum şi a celor de gospod ărire a localit ăţilor; 
    j) constat ă contraven ţii şi aplic ă sanc ţiuni pentru înc ălcarea normelor legale specifice 
realiz ării atribu ţiilor prev ăzute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autorit ăţilor administra ţiei 
publice locale. 
    ART. 10  
    În domeniul activit ăţii comerciale, poli ţia local ă are urm ătoarele atribu ţii: 
    a) ac ţioneaz ă pentru respectarea normelor legale privind desf ăşurarea comer ţului stradal şi a 
activit ăţilor comerciale, respectiv a condi ţiilor şi a locurilor stabilite de autorit ăţile 
administra ţiei publice locale; 
    b) verific ă legalitatea activit ăţilor de comercializare a produselor desf ăşurate de operatori 
economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi produc ători particulari în pie ţele 
agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de c ătre 
administratorii pie ţelor agroalimentare; 
    c) verific ă existen ţa la locul de desf ăşurare a activit ăţii comerciale a autoriza ţiilor, a 
aprob ărilor, a documentelor de provenien ţă a m ărfii, a buletinelor de verificare metrologic ă pentru 
cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte ad ministrative ale 
autorit ăţilor administra ţiei publice centrale şi locale; 
    d) verific ă respectarea normelor legale privind comercializare a obiectelor cu caracter 
religios; 
    e) verific ă respectarea normelor legale privind amplasarea mat erialelor publicitare şi a 
locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a b ăuturilor alcoolice; 
    f) verific ă respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi func ţionare al 
operatorilor economici; 
    g) identific ă mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau priva t al unit ăţii 
administrativ-teritoriale şi pe raza sectoarelor municipiului Bucure şti sau pe spa ţii aflate în 
administrarea autorit ăţilor administra ţiei publice locale ori a altor servicii/institu ţii de 
interes local şi aplic ă procedurile legale de ridicare a acestora; 
    h) verific ă respectarea regulilor şi normelor de comer ţ şi prest ări de servicii stabilite prin 
acte normative în competen ţa autorit ăţilor administra ţiei publice locale; 
    i) coopereaz ă şi acord ă sprijin autorit ăţilor de control sanitar, de mediu şi de protec ţie a 
consumatorilor în exercitarea atribu ţiilor de serviciu specifice domeniului de activitat e al 
acestora; 
    j) verific ă respectarea obliga ţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la  afi şarea 
pre ţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizeaz ă autorit ăţile competente în 
cazul în care identific ă nereguli; 
    k) verific ă şi solu ţioneaz ă, în condi ţiile legii, peti ţiile primite în leg ătur ă cu actele şi 
faptele de comer ţ desf ăşurate în locuri publice cu înc ălcarea normelor legale; 
    l) constat ă contraven ţii şi aplic ă sanc ţiuni pentru înc ălcarea normelor legale specifice 
realiz ării atribu ţiilor prev ăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorit ăţilor administra ţiei 
publice locale. 
    ART. 11  
    În domeniul eviden ţei persoanelor, poli ţia local ă are urm ătoarele atribu ţii: 
    a) înmâneaz ă c ăr ţile de aleg ător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani; 
    b) coopereaz ă cu alte autorit ăţi competente în vederea verific ării, la cererea acestora, a unor 
date cu caracter personal, dac ă solicitarea este justificat ă prin necesitatea îndeplinirii unei 
atribu ţii prev ăzute de lege, cu respectarea reglement ărilor legale privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circula ţie a acestor date; 
    c) constat ă contraven ţii şi aplic ă sanc ţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 
domiciliul, re şedin ţa şi actele de identitate ale cet ăţenilor români, inclusiv asupra obliga ţiilor 
pe care le au persoanele prev ăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 
97/2005  privind eviden ţa, domiciliul, re şedin ţa şi actele de identitate ale cet ăţenilor români, 
aprobat ă cu modific ări şi complet ări prin Legea nr. 290/2005, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare; 
    d) coopereaz ă cu serviciile publice comunitare de eviden ţă a persoanelor pentru punerea în 
legalitate a persoanelor cu acte de identitate expi rate şi a minorilor cu vârst ă peste 14 ani, care 
nu au acte de identitate. 
    ART. 12  
    În cazul infrac ţiunilor flagrante, personalul poli ţiei locale imobilizeaz ă f ăptuitorul, ia 
măsuri pentru conservarea locului faptei, identific ă martorii oculari, sesizeaz ă imediat organele 
competente şi pred ă f ăptuitorul, pe baz ă de procesverbal, în vederea continu ării cercet ărilor. 
    ART. 13  



    În cazul execut ării în comun cu unit ăţile/structurile Poli ţiei Române sau cu cele ale 
Jandarmeriei Române a unor misiuni în domeniul men ţinerii sau asigur ării ordinii publice ori pentru 
dirijarea circula ţiei rutiere, efectivele poli ţiei locale ac ţioneaz ă sub coordonarea direct ă a 
Poli ţiei Române sau a Jandarmeriei Române, dup ă caz. 
 
    CAP. IV  
    Statutul personalului poli ţiei locale 
 
    ART. 14  
    (1) Personalul poli ţiei locale este compus din: 
    a) func ţionari publici care ocup ă func ţii publice specifice de poli ţist local; 
    b) func ţionari publici care ocup ă func ţii publice generale; 
    c) personal contractual. 
    (2) Pot ocupa func ţii publice specifice de poli ţist local func ţionarii publici care îndeplinesc 
atribu ţii de natura celor prev ăzute la art. 6, cu excep ţia art. 6 lit. h), şi la art. 7-11. 
    (3) Personalul din cadrul poli ţiei locale care îndepline şte atribu ţiile prev ăzute la art. 6 
lit. h) are statut de personal contractual. 
    (4) Încadrarea în clase şi pe grade profesionale a func ţiei publice specifice de poli ţist local 
se face conform prevederilor referitoare la func ţiile publice generale din Legea nr. 188/1999  
privind Statutul func ţionarilor publici, republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
    ART. 15  
    Şeful poli ţiei locale şi adjunctul acestuia sunt numi ţi în func ţia de conducere în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 215/2001 , republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare, şi ale 
Legii nr. 188/1999 , republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
    ART. 16  
    (1) Raporturile de serviciu ale poli ţi ştilor locali şi ale func ţionarilor publici care ocup ă 
func ţii publice generale se stabilesc, se modific ă, se suspend ă şi înceteaz ă în condi ţiile 
stabilite potrivit prevederilor prezentei legi şi ale Legii nr. 188/1999 , republicat ă, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare. 
    (2) Raporturile de munc ă ale personalului contractual din cadrul poli ţiei locale se stabilesc, 
se modific ă, se suspend ă şi înceteaz ă în condi ţiile prev ăzute de legisla ţia muncii, iar cele ale 
personalului contractual cu atribu ţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes 
local şi cu respectarea condi ţiilor prev ăzute de Legea nr. 333/2003  privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protec ţia persoanelor, cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
    ART. 17  
    (1) În timpul serviciului, poli ţi ştii locali şi personalul contractual din poli ţia local ă cu 
atribu ţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local poart ă uniform ă şi 
exercit ă atribu ţiile prev ăzute în fi şa postului, potrivit prevederilor prezentei legi. 
    (2) Poli ţistul local este învestit cu exerci ţiul autorit ăţii publice, pe timpul şi în leg ătur ă 
cu îndeplinirea atribu ţiilor şi a îndatoririlor de serviciu, în limitele competen ţelor stabilite 
prin lege, şi beneficiaz ă de dispozi ţiile legii penale cu privire la persoanele care înd eplinesc o 
func ţie ce implic ă exerci ţiul autorit ăţii de stat. 
    ART. 18  
    (1) Dup ă numirea în func ţie, poli ţi ştii locali care au atribu ţii în domeniul ordinii şi 
lini ştii publice, precum şi cei cu atribu ţii în domeniul circula ţiei rutiere, proveni ţi din 
structurile poli ţiei comunitare sunt obliga ţi ca, în termen de 5 ani, s ă urmeze un program de 
formare ini ţial ă organizat într-o institu ţie de înv ăţământ din cadrul Ministerului Administra ţiei 
şi Internelor. 
    (2) Dup ă numirea în func ţie, poli ţi ştii locali care au atribu ţii în domeniul ordinii şi 
lini ştii publice, precum şi cei cu atribu ţii în domeniul circula ţiei rutiere, selec ţiona ţi ulterior 
opera ţionaliz ării structurilor poli ţiei locale, în condi ţiile art. 3 alin. (1), precum şi cei 
selec ţiona ţi în vederea încadr ării posturilor structurilor de poli ţie local ă înfiin ţate în 
condi ţiile art. 3 alin. (2) sunt obliga ţi ca, în termen de un an, s ă urmeze un program de formare 
ini ţial ă organizat într-o institu ţie de înv ăţământ din cadrul Ministerului Administra ţiei şi 
Internelor. 
    (3) Fac excep ţie de la prevederile alin. (1) şi (2) poli ţi ştii locali care provin din 
structurile de ordine şi siguran ţă public ă ale Ministerului Administra ţiei şi Internelor, precum şi 
cei care au urmat un program de preg ătire ini ţial ă într-o institu ţie de înv ăţământ din cadrul 
Ministerului Administra ţiei şi Internelor. 
    (4) Durata programelor de formare prev ăzute la alin. (1) şi (2) este de minimum 3 luni. 
    (5) Finalizarea programelor de formare prev ăzute la alin. (1) şi (2) se face prin examen de 
absolvire, conform planului de înv ăţământ. În urma promov ării examenului, poli ţi ştii locali ob ţin 
un certificat de absolvire eliberat, în condi ţiile legii, de c ătre institu ţia organizatoare. 
    (6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999 , republicat ă, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare, dac ă, dup ă expirarea perioadei de 5 ani prev ăzute la alin. (1), respectiv 
a celei de un an prev ăzute la alin. (2), poli ţistul local nu a absolvit programul de formare 
ini ţial ă, acesta este eliberat din func ţia public ă. 
    (7) Contravaloarea cheltuielilor de şcolarizare individuale ale poli ţi ştilor locali aferente 
programelor de formare prev ăzute la alin. (1) şi (2) se suport ă din bugetul poli ţiei locale sau din 
bugetul local, dup ă caz. 
    (8) Modul de organizare a programelor de formar e prev ăzute la alin. (1) şi (2) şi structura 
programelor de înv ăţământ se stabilesc prin Regulamentul-cadru de organi zare şi func ţionare a 
poli ţiei locale. 
    (9) Formarea profesional ă a personalului cu atribu ţii în domeniul pazei bunurilor şi a 
obiectivelor de interes local se realizeaz ă în condi ţiile Legii nr. 333/2003 , cu modific ările şi 
complet ările ulterioare. 



    (10) Condi ţiile de încadrare pentru personalul din compartimen tele responsabile cu protec ţia 
mediului şi activitatea comercial ă, precum şi a personalului cu atribu ţii de control pe linia 
disciplinei în construc ţii se stabilesc prin regulamentul propriu de organi zare şi func ţionare, pe 
baza prevederilor legale în domeniu şi ale Regulamentului-cadru de organizare şi func ţionare a 
poli ţiei locale. 
    ART. 19  
    Pentru reprezentarea propriilor interese în rel aţiile cu autorit ăţile administra ţiei publice 
centrale şi locale, func ţionarii publici şi personalul contractual din poli ţia local ă se pot 
asocia, în condi ţiile legii. 
 
    CAP. V  
    Drepturile şi obliga ţiile poli ţistului local 
 
    ART. 20  
    (1) În exercitarea atribu ţiilor ce îi revin, potrivit legii, poli ţistul local are urm ătoarele 
drepturi principale: 
    a) s ă efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în urm ătoarele 
situa ţii: exist ă indicii clare c ă s-a s ăvâr şit, se s ăvâr şeşte sau se preg ăte şte s ăvâr şirea unei 
infrac ţiuni sau persoana particip ă la manifest ări publice organizate în locuri în care este 
interzis accesul cu arme, produse ori substan ţe periculoase; 
    b) s ă invite la sediul poli ţiei locale persoanele a c ăror prezen ţă este necesar ă pentru 
îndeplinirea atribu ţiilor, prin aducerea la cuno ştin ţă, în scris, a scopului şi a motivului 
invita ţiei; 
    c) s ă solicite sprijinul cet ăţenilor pentru identificarea, urm ărirea şi prinderea persoanelor 
care au comis fapte de natur ă penal ă sau contraven ţional ă; 
    d) s ă poarte şi s ă foloseasc ă, în condi ţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului, 
armamentul, muni ţia şi celelalte mijloace de ap ărare şi interven ţie din dotare; 
    e) s ă circule gratuit, pe baza legitima ţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de 
competen ţă, cu mijloacele de transport în comun locale, pentr u executarea unor misiuni care nu pot 
fi îndeplinite altfel; 
    f) s ă foloseasc ă for ţa, în condi ţiile legii, propor ţional cu starea de fapt care justific ă 
utilizarea acesteia, în cazul nerespect ării dispozi ţiilor pe care le-a dat în exercitarea 
atribu ţiilor de serviciu; 
    g) s ă legitimeze şi s ă stabileasc ă identitatea persoanelor care încalc ă dispozi ţiile legale ori 
sunt indicii c ă acestea preg ătesc sau au comis o fapt ă ilegal ă; 
    h) s ă conduc ă la sediul poli ţiei locale sau al unit ăţilor/ structurilor teritoriale ale 
Poli ţiei Române pe cei care prin ac ţiunile lor pericliteaz ă integritatea corporal ă, s ănătatea sau 
via ţa persoanelor, ordinea public ă ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de 
săvâr şirea unor fapte ilegale, a c ăror identitate nu a putut fi stabilit ă în condi ţiile legii. 
Verificarea situa ţiei acestor categorii de persoane şi luarea m ăsurilor legale, dup ă caz, se 
realizeaz ă în cel mult 12 ore din momentul depist ării, ca m ăsur ă administrativ ă. 
    (2) Pentru exercitarea atribu ţiilor de serviciu, poli ţi ştii locali au acces, în condi ţiile 
legii, la bazele de date ale Ministerului Administr aţiei şi Internelor. În acest scop, poli ţia 
local ă sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoria l ă, dup ă caz, şi structurile abilitate din 
cadrul Ministerului Administra ţiei şi Internelor încheie protocoale de colaborare în ca re se 
reglementeaz ă infrastructura de comunica ţii, m ăsurile de securitate, protec ţie şi de asigurare a 
confiden ţialit ăţii datelor, nivelul de acces şi regulile de folosire. 
    ART. 21  
    (1) În exercitarea atribu ţiilor de serviciu, poli ţistul local este obligat: 
    a) s ă respecte drepturile şi libert ăţile fundamentale ale cet ăţenilor, prev ăzute de Constitu ţia 
României, republicat ă, şi de Conven ţia pentru ap ărarea drepturilor omului şi a libert ăţilor 
fundamentale; 
    b) s ă respecte principiile statului de drept şi s ă apere valorile democra ţiei; 
    c) s ă respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorit ăţilor 
administra ţiei publice centrale şi locale; 
    d) s ă respecte şi s ă aduc ă la îndeplinire ordinele şi dispozi ţiile legale ale şefilor 
ierarhici; 
    e) s ă respecte normele de conduit ă profesional ă şi civic ă prev ăzute de lege; 
    f) s ă î şi decline, în prealabil, calitatea şi s ă prezinte insigna de poli ţist şi legitima ţia de 
serviciu, cu excep ţia situa ţiilor în care rezultatul ac ţiunii este periclitat. La intrarea în 
acţiune sau la începutul interven ţiei ce nu sufer ă amânare, poli ţistul local este obligat s ă se 
prezinte, iar dup ă încheierea oric ărei ac ţiuni sau interven ţii s ă se legitimeze şi s ă declare 
func ţia şi unitatea de poli ţie local ă din care face parte; 
    g) s ă intervin ă şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor  aflate la dispozi ţie, 
pentru exercitarea atribu ţiilor de serviciu, în raza teritorial ă de competen ţă, când ia la 
cuno ştin ţă de existen ţa unor situa ţii care justific ă interven ţia sa; 
    h) s ă se prezinte de îndat ă la sediul poli ţiei locale sau acolo unde este solicitat, în 
situa ţii de catastrofe, calamit ăţi ori tulbur ări de amploare ale ordinii şi lini ştii publice sau 
alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii st ării de urgen ţă ori a st ării de asediu 
sau în caz de mobilizare şi de r ăzboi; 
    i) s ă respecte secretul profesional, precum şi confiden ţialitatea datelor dobândite în timpul 
desf ăşur ării activit ăţii, în condi ţiile legii, cu excep ţia cazurilor în care îndeplinirea 
sarcinilor de serviciu, nevoile justi ţiei sau legea impun dezv ăluirea acestora; 
    j) s ă manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în a şa fel încât s ă nu 
beneficieze şi nici s ă nu lase impresia c ă beneficiaz ă de datele confiden ţiale ob ţinute în 
calitatea sa oficial ă. 
    (2) Poli ţistului local îi este interzis: 



    a) s ă fac ă parte din partide, forma ţiuni sau organiza ţii politice ori s ă desf ăşoare propagand ă 
în favoarea acestora; 
    b) s ă exprime opinii sau preferin ţe politice la locul de munc ă sau în public; 
    c) s ă participe la mitinguri, demonstra ţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter  
politic; 
    d) s ă adere la secte, organiza ţii religioase sau la orice alte organiza ţii interzise de lege; 
    e) s ă efectueze, direct sau prin persoane interpuse, act ivit ăţi de comer ţ ori s ă participe la 
administrarea sau conducerea unor operatori economi ci, cu excep ţia calit ăţii de ac ţionar; 
    f) s ă exercite activit ăţi de natur ă s ă lezeze onoarea şi demnitatea poli ţistului local sau a 
institu ţiei din care face parte; 
    g) s ă de ţin ă orice alt ă func ţie public ă sau privat ă pentru care este salarizat, cu excep ţia 
func ţiilor didactice din cadrul institu ţiilor de înv ăţământ, a activit ăţilor de cercetare 
ştiin ţific ă şi crea ţie literar-artistic ă; 
    h) s ă participe la efectuarea oric ărei forme de control în vreo entitate public ă sau privat ă, 
în cazul în care, direct ori prin intermediari, est e implicat sau are interese de natur ă contrar ă 
activit ăţii specifice de poli ţie; 
    i) s ă provoace suferin ţe fizice sau psihice unor persoane, în scopul ob ţinerii de la acestea 
ori de la o ter ţă persoan ă de informa ţii sau m ărturisiri; 
    j) s ă primeasc ă, s ă solicite, s ă accepte, direct sau indirect, ori s ă fac ă s ă i se promit ă, 
pentru sine sau pentru al ţii, în considerarea calit ăţii sale oficiale, daruri ori alte avantaje; 
    k) s ă rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori c are nu i-au fost repartizate de şefii 
ierarhici sau s ă intervin ă pentru solu ţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prev ăzute la lit. 
j); 
    l) s ă colecteze sume de bani de la persoane fizice sau j uridice; 
    m) s ă redacteze, s ă imprime sau s ă difuzeze materiale ori publica ţii cu caracter politic, 
imoral sau ilegal. 
    (3) Poli ţistul local cu func ţie de conducere r ăspunde pentru ordinele şi dispozi ţiile date 
subordona ţilor. El este obligat s ă verifice dac ă acestea au fost transmise şi în ţelese corect şi s ă 
controleze modul de aducere la îndeplinire. 
    (4) Poli ţistul local cu func ţie de conducere este obligat s ă sprijine propunerile şi 
ini ţiativele motivate ale personalului din subordine, î n vederea îmbun ăt ăţirii activit ăţii poli ţiei 
locale în care î şi desf ăşoar ă activitatea, precum şi a calit ăţii serviciilor publice oferite 
cet ăţenilor. 
    (5) Poli ţistul local r ăspunde, în condi ţiile legii, pentru modul în care î şi exercit ă 
atribu ţiile de serviciu. Înc ălcarea de c ătre poli ţistul local a atribu ţiilor de serviciu angajeaz ă 
r ăspunderea sa disciplinar ă, patrimonial ă, civil ă sau penal ă, dup ă caz, potrivit legii. 
    (6) Poli ţistul local are obliga ţia s ă se ab ţin ă de la orice fapt ă care ar putea aduce 
prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori pres tigiului poli ţiei locale şi/sau autorit ăţilor 
publice. 
    ART. 22  
    În îndeplinirea atribu ţiilor prev ăzute de prezenta lege, personalul poli ţiei locale î şi 
exercit ă competen ţa pe raza unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale unde î şi desf ăşoar ă 
activitatea. 
    ART. 23  
    Pentru contribu ţii deosebite la ap ărarea ordinii şi lini ştii publice, a drepturilor şi a 
libert ăţilor fundamentale ale cet ăţenilor şi la prevenirea faptelor antisociale, pentru 
îndeplinirea exemplar ă a atribu ţiilor de serviciu, poli ţi ştilor locali li se pot acorda recompense 
morale sau materiale, în condi ţiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizar e si func ţionare 
a poli ţiei locale. 
 
    CAP. VI  
    Folosirea mijloacelor din dotare şi uzul de arm ă 
 
    ART. 24  
    (1) Pentru descurajarea, împiedicarea şi neutralizarea ac ţiunilor agresive ale persoanelor care 
tulbur ă ordinea şi lini ştea public ă, ac ţiuni ce nu au putut fi înl ăturate sau anihilate prin 
utilizarea altor mijloace, poli ţi ştii locali pot folosi arme neletale destinate pentr u autoap ărare, 
bastoane din cauciuc sau tomfe, bastoane cu energie  electrostatic ă, dispozitive cu substan ţe 
iritant-lacrimogene şi paralizante, c ătu şe, câini de serviciu, precum şi alte mijloace de 
imobilizare care nu pun în pericol via ţa sau nu produc o v ăt ămare corporal ă grav ă. 
    (2) Mijloacele prev ăzute la alin. (1) pot fi folosite împotriva persoan elor care: 
    a) întreprind ac ţiuni care pun în pericol integritatea corporal ă, s ănătatea sau bunurile altor 
persoane; 
    b) blocheaz ă, în afara condi ţiilor legii, c ăile publice de circula ţie, încearc ă s ă p ătrund ă, 
pătrund f ăr ă drept sau refuz ă s ă p ăr ăseasc ă sediile autorit ăţilor publice, ale partidelor politice, 
ale institu ţiilor şi organiza ţiilor de interes public ori privat, pericliteaz ă în orice mod 
integritatea sau securitatea acestora ori a persona lului sau tulbur ă desf ăşurarea normal ă a 
activit ăţii; 
    c) ultragiaz ă persoanele cu func ţii ce implic ă exerci ţiul autorit ăţii publice; 
    d) se opun sau nu se supun, prin orice mijloace , îndeplinirii solicit ărilor legale ale 
poli ţi ştilor locali, numai dac ă exist ă o temere legitim ă c ă prin ac ţiunile lor pot pune în pericol 
integritatea corporal ă sau via ţa poli ţi ştilor locali. 
    (3) Folosirea mijloacelor prev ăzute la alin. (1) împotriva participan ţilor la ac ţiunile 
agresive se va face în mod gradual, dup ă avertizarea prealabil ă asupra utiliz ării unor asemenea 
mijloace şi acordarea timpului necesar pentru încetarea ac ţiunilor şi conformarea la solicit ările 
legale ale poli ţi ştilor locali. Orice ac ţiune în public se face prin anun ţare: "Poli ţia!". 



    (4) Folosirea mijloacelor prev ăzute la alin. (1) nu trebuie s ă dep ăşeasc ă nevoile reale pentru 
împiedicarea sau neutralizarea ac ţiunilor agresive. 
    ART. 25  
    (1) Poli ţistul local dotat cu arme letale de ap ărare şi paz ă poate face uz de arm ă în caz de 
legitim ă ap ărare, stare de necesitate potrivit legii ori pentru  îndeplinirea atribu ţiilor de 
serviciu. 
    (2) Personalul contractual care desf ăşoar ă activit ăţi de paz ă, dotat cu arme letale de ap ărare 
şi paz ă, poate face uz de arm ă în caz de legitim ă ap ărare ori stare de necesitate potrivit legii. 
    (3) În sensul prezentei legi, prin uz de arm ă se în ţelege tragerea cu arma letal ă de ap ărare şi 
paz ă asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor. 
    (4) Atunci când folosirea altor mijloace de imo bilizare sau constrângere nu a dat rezultate, 
poli ţistul local poate face uz de arm ă în îndeplinirea atribu ţiilor de serviciu, în urm ătoarele 
situa ţii: 
    a) pentru asigurarea ap ăr ării oric ărei persoane împotriva unor violen ţe iminente, prin care se 
poate provoca moartea sau r ănirea grav ă ori care constituie amenin ţare grav ă asupra vie ţii sau 
integrit ăţii corporale a unei persoane; 
    b) pentru imobilizarea unei persoane care, dup ă comiterea unei infrac ţiuni prin violen ţă, se 
opune sau încearc ă s ă fug ă, iar r ămânerea acesteia în stare de libertate poate pune î n pericol 
via ţa sau integritatea corporal ă a persoanelor. 
    (5) Uzul de arm ă se face numai dup ă soma ţia "Poli ţia, stai!". În caz de nesupunere, se someaz ă 
din nou prin cuvintele: "Stai, c ă trag!". Dac ă cel în cauz ă nu se supune nici de aceast ă dat ă, se 
somează prin tragerea focului de arm ă în sus, în plan vertical. 
    (6) În cazul în care, dup ă executarea soma ţiei legale, potrivit alin. (5), persoana în cauz ă nu 
se supune, se poate face uz de arm ă împotriva acesteia. 
    (7) Uzul de arm ă, în condi ţiile şi în situa ţiile prev ăzute de alin. (4)-(6), se face în a şa fel 
încât s ă duc ă la imobilizarea celor împotriva c ărora se folose şte arma, tr ăgându-se, pe cât 
posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea mor ţii acestora. 
    (8) În cazurile de legitim ă ap ărare sau stare de necesitate se pot folosi armele l etale de 
apărare şi paz ă, f ăr ă soma ţie, dac ă nu exist ă timpul necesar pentru aceasta. 
    ART. 26  
    Fiecare situa ţie în care s-a f ăcut uz de arm ă se raporteaz ă de urgen ţă ierarhic. De îndat ă ce 
va fi posibil, raportul se întocme şte în scris. Dac ă în urma uzului de arm ă s-a produs moartea sau 
văt ămarea unei persoane, fapta se comunic ă de îndat ă procurorului competent, potrivit legii. 
    ART. 27  
    (1) Se interzice folosirea mijloacelor prev ăzute la art. 24 şi 25: 
    a) împotriva copiilor, femeilor cu semne vizibi le de sarcin ă şi a persoanelor cu semne vizibile 
de invaliditate, cu excep ţia cazurilor în care ace ştia s ăvâr şesc un atac armat sau în grup, care 
pune în pericol via ţa ori integritatea corporal ă a persoanei; 
    b) în situa ţiile în care s-ar primejdui via ţa altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spa ţiul 
aerian sau apele na ţionale ale unui stat vecin. 
    (2) Folosirea mijloacelor prev ăzute la art. 24 şi 25 pentru îndeplinirea atribu ţiilor de 
serviciu, în condi ţiile şi în situa ţiile prev ăzute de prezenta lege, înl ătur ă caracterul penal al 
faptei. 
    (3) Persoanelor r ănite li se d ă primul ajutor şi se iau imediat m ăsuri pentru acordarea 
îngrijirilor medicale. 
 
    CAP. VII  
    Atribu ţiile autorit ăţilor administra ţiei publice locale în privin ţa organiz ării şi func ţion ării 
poli ţiei locale 
 
    ART. 28  
    (1) La nivelul fiec ărei comune, al fiec ărui ora ş, municipiu şi sector al municipiului Bucure şti 
unde func ţioneaz ă poli ţia local ă se organizeaz ă şi func ţioneaz ă comisia local ă de ordine public ă, 
prin hot ărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului G eneral al Municipiului Bucure şti, 
denumit ă în continuare comisia local ă, care este un organism cu rol consultativ. 
    (2) Comisia local ă este constituit ă, dup ă caz, din: primar, respectiv primarul general în ca zul 
municipiului Bucure şti, şeful unit ăţii/structurii teritoriale a Poli ţiei Române sau reprezentantul 
acestuia, şeful poli ţiei locale, secretarul unit ăţii administrativteritoriale şi 3 consilieri 
locali, respectiv consilieri generali în cazul muni cipiului Bucure şti, desemna ţi de autoritatea 
deliberativ ă. 
    (3) Şedin ţele comisiei locale sunt conduse de primar, respect iv de primarul general în cazul 
municipiului Bucure şti. 
    (4) Modul de func ţionare a comisiei locale se stabile şte prin regulamentul de organizare şi 
func ţionare a acesteia, adoptat de consiliul local, resp ectiv de Consiliul General al Municipiului 
Bucure şti. 
    ART. 29  
    (1) Comisia local ă are urm ătoarele atribu ţii: 
    a) asigur ă cooperarea dintre institu ţiile şi serviciile publice cu atribu ţii în domeniul 
ordinii şi al siguran ţei publice la nivelul unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; 
    b) avizeaz ă proiectul regulamentului de organizare şi func ţionare a poli ţiei locale; 
    c) elaboreaz ă proiectul planului de ordine şi siguran ţă public ă al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, pe care îl actualizeaz ă anual; 
    d) analizeaz ă periodic activit ăţile de men ţinere a ordinii şi siguran ţei publice la nivelul 
unit ăţii/subdiviziunii administrativteritoriale şi face propuneri pentru solu ţionarea deficien ţelor 
constatate şi pentru prevenirea faptelor care afecteaz ă climatul social; 
    e) evalueaz ă cerin ţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al p oli ţiei 
locale; 



    f) prezint ă autorit ăţii deliberative rapoarte anuale asupra modului de î ndeplinire a 
prevederilor planului de ordine şi siguran ţă public ă al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale. În baza concluziilor desprinse din ana lizele efectuate, propune autorit ăţilor 
administra ţiei publice locale ini ţierea unor proiecte de hot ărâri prin care s ă se previn ă faptele 
care afecteaz ă climatul social. 
    (2) Secretariatul comisiei locale este asigurat  de persoane cu atribu ţii în acest sens din 
aparatul de specialitate al primarului, respectiv a l primarului general al municipiului Bucure şti. 
    (3) Comisia local ă se reune şte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la  convocarea 
primarului/primarului general al municipiului Bucur eşti sau a unei treimi din num ărul consilierilor 
locali/consilierilor generali. 
    ART. 30  
    În privin ţa organiz ării şi func ţion ării poli ţiei locale, autoritatea deliberativ ă a 
administra ţiei publice locale are urm ătoarele atribu ţii: 
    a) aprob ă regulamentul de organizare şi func ţionare a poli ţiei locale, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 215/2001 , republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare, şi ale 
prezentei legi; 
    b) stabile şte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 , republicat ă, cu modific ările 
şi complet ările ulterioare, procedurile şi criteriile pentru organizarea concursului, în ved erea 
ocup ării func ţiei de şef al poli ţiei locale, acolo unde la data intr ării în vigoare a prezentei 
legi nu este ocupat ă func ţia de şef al poli ţiei comunitare, ca urmare a promov ării concursului 
organizat în acest scop; 
    c) stabile şte, în condi ţiile legii, criterii specifice pentru evaluarea act ivit ăţii poli ţiei 
locale; 
    d) aprob ă, potrivit competen ţelor sale, condi ţiile materiale şi financiare necesare pentru 
func ţionarea poli ţiei locale; 
    e) analizeaz ă, împreun ă cu comisia local ă, activitatea poli ţiei locale, în condi ţiile legii, şi 
stabile şte m ăsuri de îmbun ăt ăţire a activit ăţii acesteia; 
    f) stabile şte, la propunerea comisiei locale, m ăsurile necesare pentru buna func ţionare a 
poli ţiei locale şi pentru încadrarea activit ăţii acesteia în normele şi procedurile stabilite de 
unitatea de reglementare; 
    g) aprob ă, la propunerea comisiei locale, planul de ordine şi siguran ţă public ă al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
    ART. 31  
    (1) În privin ţa organiz ării şi func ţion ării poli ţiei locale, primarul/primarul general al 
municipiului Bucure şti are urm ătoarele atribu ţii: 
    a) nume şte, sanc ţioneaz ă şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de 
serviciu sau, dup ă caz, ale raporturilor de munc ă ale personalului poli ţiei locale, inclusiv ale 
şefului acesteia, în cazul organiz ării poli ţiei locale în aparatul propriu de specialitate, şi 
numai pentru şeful poli ţiei locale şi adjunctul acestuia, în situa ţia organiz ării acesteia ca 
institu ţie public ă de interes local; 
    b) supune spre aprobare autorit ăţii deliberative resursele materiale şi financiare necesare 
desf ăşur ării activit ăţii poli ţiei locale; 
    c) îndrum ă, supravegheaz ă, controleaz ă şi analizeaz ă activitatea poli ţiei locale, ca serviciu 
public de interes local; 
    d) asigur ă aducerea la îndeplinire a hot ărârilor consiliului local/Consiliului General al 
Municipiului Bucure şti privind organizarea şi func ţionarea poli ţiei locale; 
    e) evalueaz ă activitatea poli ţiei locale, potrivit criteriilor specifice stabilit e de 
autoritatea deliberativ ă a administra ţiei publice locale; 
    f) prezint ă autorit ăţii deliberative, anual sau ori de câte ori este nec esar, inform ări privind 
modul de func ţionare a poli ţiei locale; 
    g) supune spre aprobare autorit ăţii deliberative regulamentul de organizare şi func ţionare a 
poli ţiei locale; 
    h) supune spre aprobare autorit ăţii deliberative procedurile şi criteriile pentru organizarea 
concursului în vederea ocup ării func ţiei de şef al poli ţiei locale; 
    i) organizeaz ă periodic consult ări cu membrii comunit ăţii locale, cu participarea 
reprezentan ţilor unit ăţii/structurii teritoriale a Poli ţiei Române şi ai organiza ţiilor 
neguvernamentale, cu privire la priorit ăţile şi activitatea poli ţiei locale; 
    j) prime şte şi solu ţioneaz ă sesiz ările cu privire la deficien ţele constatate în activitatea 
poli ţiei locale, precum şi cu privire la îmbun ăt ăţirea activit ăţii de paz ă şi men ţinere a ordinii 
şi lini ştii publice; 
    k) împuternice şte, prin dispozi ţie, poli ţi ştii locali ca agen ţi constatatori, în oricare dintre 
situa ţiile în care aceast ă calitate îi este stabilit ă, prin acte normative, primarului/primarului 
general al municipiului Bucure şti. 
    (2) În cazul poli ţiei locale organizate ca institu ţie public ă de interes local cu personalitate 
juridic ă, şeful poli ţiei locale, în condi ţiile legii, nume şte, sanc ţioneaz ă şi dispune suspendarea, 
modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, dup ă caz, a raporturilor de munc ă ale 
personalului, cu excep ţia sa şi a adjunctului s ău. 
 
    CAP. VIII  
    Dotarea şi finan ţarea poli ţiei locale 
 
    ART. 32  
    (1) Poli ţia local ă poate de ţine, administra şi/sau folosi, dup ă caz, în condi ţiile legii, 
imobile, mijloace de transport personalizate şi dotate cu dispozitive de avertizare sonore şi 
luminoase de culoare albastr ă, mijloace de transport anume destinate transportur ilor bunurilor şi 
valorilor dotate potrivit legii, armament, muni ţie, echipamente şi aparatur ă tehnic ă specific ă, 
necesare pentru exercitarea atribu ţiilor prev ăzute de lege. 



    (2) Proprietatea asupra oric ăror bunuri materiale din dotarea poli ţiei locale apar ţine unit ăţii 
administrativ-teritoriale, cu excep ţia celor închiriate, luate în administrare sau în f olosin ţă de 
la alte entit ăţi publice sau private, dup ă caz. 
    (3) Personalizarea echipamentelor, a mijloacelo r, a uniformelor şi a însemnelor distinctive ale 
poli ţiei locale cuprinde obligatoriu denumirea unit ăţii/subdiviziunii administrativteritoriale pe 
raza c ăreia se organizeaz ă şi func ţioneaz ă. 
    (4) Poli ţia local ă poate constitui, în condi ţiile stabilite prin Regulamentul-cadru de 
organizare şi func ţionare a poli ţiei locale, dispecerate pentru coordonarea activit ăţii 
personalului şi interven ţie, cu echipaje proprii, la obiectivele date în com peten ţă. 
    ART. 33  
    (1) Personalul poli ţiei locale este dotat cu uniform ă, însemne distinctive şi, dup ă caz, cu: 
    a) arme letale de ap ărare şi paz ă sau arme neletale destinate pentru autoap ărare; 
    b) mijloace individuale de ap ărare, interven ţie şi imobilizare prev ăzute la art. 24 alin. (1), 
în cazul poli ţi ştilor locali, sau cele prev ăzute de art. 45 din Legea nr. 333/2003 , cu modific ările 
şi complet ările ulterioare, în cazul personalului contractual.  
    (2) Structurile de poli ţie local ă sunt autorizate s ă procure şi s ă de ţin ă arme letale de 
apărare şi paz ă şi arme neletale destinate pentru autoap ărare, precum şi muni ţia corespunz ătoare, 
pentru înarmarea personalului propriu, în condi ţiile art. 68 din Legea nr. 295/2004  privind regimul 
armelor şi al muni ţiilor, cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
    (3) Poli ţi ştii locali cu atribu ţii în domeniul asigur ării ordinii şi lini ştii publice care au 
obţinut certificatul de absolvire a programului de for mare ini ţial ă prev ăzut la art. 18 alin. (1) 
şi (2), precum şi personalul contractual care desf ăşoar ă activit ăţi de paz ă şi care a fost atestat 
profesional potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 , cu modific ările şi complet ările ulterioare, 
pot fi dota ţi cu arme letale de ap ărare şi paz ă sau cu arme neletale destinate pentru autoap ărare, 
în vederea desf ăşur ării activit ăţilor specifice, cu aplicarea corespunz ătoare a prevederilor art. 
69 şi 70 din Legea nr. 295/2004 , cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
    (4) Pân ă la completarea prin achizi ţii proprii a întregului necesar de armament şi muni ţii, 
dotarea poli ţiei locale cu aceste categorii de mijloace tehnice se poate asigura prin închiriere de 
la Ministerul Administra ţiei şi Internelor, în condi ţiile stabilite prin ordin al ministrului 
administra ţiei şi internelor, sau de la Ministerul Ap ăr ării Na ţionale, în condi ţiile stabilite prin 
ordin al ministrului ap ăr ării na ţionale. 
    (5) Prin Regulamentul-cadru de organizare şi func ţionare a poli ţiei locale se stabilesc, 
potrivit legii, normele de dotare, categoriile de p ersonal care sunt dotate cu mijloace individuale 
de ap ărare, interven ţie, imobilizare, armament şi muni ţie, tipurile de arme, portul, modul de 
păstrare, manipulare, securitate şi eviden ţă ale acestora. 
    ART. 34  
    Drepturile salariale ale personalului poli ţiei locale se stabilesc potrivit prevederilor legal e 
aplicabile personalului din aparatul de specialitat e al primarului, respectiv al primarului general 
al municipiului Bucure şti. 
    ART. 35  
    În afara drepturilor salariale prev ăzute la art. 34, poli ţistul local mai are dreptul şi la: 
    a) decontarea cheltuielilor de transport în caz ul deplas ării în interesul serviciului; 
    b) încadrarea activit ăţii în condi ţii deosebite, speciale sau alte condi ţii de munc ă, potrivit 
legii; 
    c) asigurarea de c ătre consiliul local al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, 
respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucu re şti, a asisten ţei juridice a poli ţistului 
local pentru fapte s ăvâr şite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atr ibu ţiilor de serviciu, 
în condi ţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi func ţionare a poli ţiei locale; 
    d) asigurarea desp ăgubirilor de via ţă, de s ănătate şi de bunuri în condi ţiile stabilite prin 
Regulamentul-cadru de organizare şi func ţionare a poli ţiei locale şi în limita bugetului aprobat de 
consiliul local/Consiliul General al Municipiului B ucure şti. 
    ART. 36  
    În cazul decesului unui poli ţist local în timpul sau în leg ătur ă cu exercitarea atribu ţiilor de 
serviciu, se acord ă familiei acestuia sau persoanei care a suportat ch eltuielile ocazionate de 
deces, dup ă caz, un ajutor suplimentar de deces egal cu 3 sala rii de baz ă avute la data decesului. 
    ART. 37  
    (1) În exercitarea atribu ţiilor de serviciu, poli ţistul local beneficiaz ă de protec ţie 
special ă, în condi ţiile legii, similar ă cu a poli ţistului din cadrul Poli ţiei Române. 
    (2) Poli ţistul local şi membrii familiei sale au dreptul la protec ţie, în condi ţiile legii, din 
partea structurilor specializate ale statului fa ţă de amenin ţările sau violen ţele la care ar putea 
fi supu şi ca urmare a exercit ării atribu ţiilor de serviciu. 
    ART. 38  
    (1) Poli ţistului local şi personalului contractual din poli ţia local ă, cu atribu ţii în domeniul 
pazei bunurilor şi obiectivelor de interes local, li se asigur ă gratuit uniforma şi echipamentul de 
protec ţie adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplin esc, iar în cazul în care, ca urmare a 
exercit ării atribu ţiilor de serviciu, li s-a degradat sau distrus îmbr ăcămintea ori alte bunuri 
personale, au dreptul la desp ăgubiri corespunz ătoare. 
    (2) Uniforma personalului prev ăzut la alin. (1), forma şi con ţinutul însemnelor, precum şi ale 
documentelor de legitimare ale acestuia sunt cele p rev ăzute în Regulamentul-cadru de organizare şi 
func ţionare a poli ţiei locale. 
    (3) La încetarea raporturilor de serviciu sau d e munc ă, personalul prev ăzut la alin. (1) are 
obliga ţia de a preda, de îndat ă, uniforma, însemnele, echipamentul de protec ţie şi documentele de 
legitimare. 
    (4) Încetarea raporturilor de serviciu ale poli ţistului local din motive imputabile acestuia, 
în termen de 5 ani de la absolvirea programului de formare ini ţial ă prev ăzut la art. 18 alin. (1) 
şi (2), atrage plata de c ătre acesta a contravalorii cheltuielilor de şcolarizare, propor ţional cu 
perioada r ămasă. 



    ART. 39  
    (1) Finan ţarea cheltuielilor curente şi de capital ale poli ţiei locale care func ţioneaz ă ca 
institu ţie public ă cu personalitate juridic ă se asigur ă din venituri proprii şi subven ţii de la 
bugetul local. 
    (2) În cazul în care poli ţia local ă se organizeaz ă ca un compartiment func ţional în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului/primarului  general al municipiului Bucure şti, activitatea 
acesteia se finan ţeaz ă integral din bugetul local. 
 
    CAP. IX  
    Dispozi ţii finale şi tranzitorii 
 
    ART. 40  
    (1) În vederea opera ţionaliz ării structurilor de poli ţie local ă înfiin ţate potrivit 
prevederilor prezentei legi, se pot deta şa func ţionari publici cu statut special, în condi ţiile 
Statutului poli ţistului, de la unit ăţile teritoriale ale Poli ţiei Române, pân ă la ocuparea 
posturilor, pe o perioad ă de pân ă la un an. 
    (2) Num ărul func ţionarilor publici cu statut special deta şaţi se stabile şte în urma unei 
analize comune efectuate de unitatea/structura teri torial ă a Poli ţiei Române şi de autorit ăţile 
administra ţiei publice locale respective. 
    (3) Deta şarea func ţionarilor publici cu statut special se face în baza  protocolului încheiat 
între consiliul local al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale respecti ve, respectiv 
Consiliul General al Municipiului Bucure şti, şi unitatea/structura teritorial ă a Poli ţiei Române, 
în conformitate cu prevederile Statutului poli ţistului. 
    (4) Atribu ţiile func ţionarilor publici cu statut special, deta şaţi potrivit alin. (1), se 
stabilesc în conformitate cu prevederile prezentei legi. 
    (5) Func ţionarilor publici cu statut special, deta şaţi de la unit ăţile/structurile teritoriale 
ale Poli ţiei Române, li se aplic ă prevederile Statutului poli ţistului şi ale actelor normative care 
reglementeaz ă salarizarea şi alte drepturi ale poli ţi ştilor. 
    ART. 41  
    Poli ţia local ă din unit ăţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în car e aceasta se 
organizeaz ă ca institu ţie public ă de interes local cu personalitate juridic ă preia, în condi ţiile 
legii, patrimoniul actualelor structuri de poli ţie comunitar ă. 
    ART. 42  
    Bugetul poli ţiei locale se stabile şte conform reglement ărilor în vigoare şi se aprob ă prin 
hot ărâre a autorit ăţii deliberative, la propunerea primarului/primarulu i general al municipiului 
Bucure şti. 
    ART. 43  
    (1) Poli ţia local ă care are în structur ă compartimente func ţionale cu atribu ţii în domeniul 
circula ţiei rutiere încheie protocoale cu administratorul b azei de date, asigur ă mijloacele tehnice 
necesare şi instruirea personalului destinat acestei activit ăţi, în vederea introducerii în baza de 
date a punctelor de penalizare aplicate ca urmare a  constat ării unor abateri la regimul circula ţiei 
rutiere, în termen de cel mult un an de la intrarea  în vigoare a prezentei legi. 
    (2) Pân ă când compartimentele prev ăzute la alin. (1) pun în aplicare m ăsurile prev ăzute la 
alin. (1), procesele-verbale de constatare a contra ven ţiilor încheiate de poli ţi ştii locali cu 
atribu ţii în domeniul circula ţiei rutiere pentru abateri care presupun aplicarea de puncte de 
penalizare se comunic ă în termen de 24 de ore, în copie, la unit ăţile/structurile teritoriale ale 
Poli ţiei Române, pentru a fi introduse în baza de date, în baza protocolului încheiat între p ăr ţi. 
În municipiul Bucure şti, toate procesele-verbale care cuprind sanc ţiunile contraven ţionale 
complementare, prin aplicarea de puncte de penaliza re, în condi ţiile legisla ţiei privind circula ţia 
pe drumurile publice, se comunic ă brig ăzii de poli ţie rutier ă, respectiv sec ţiilor de poli ţie 
competente teritoriale, pentru a fi introduse în ba za de date. 
    (3) Structurile de poli ţie local ă desemneaz ă personalul îns ărcinat cu introducerea punctelor de 
penalizare în baza de date, care va lucra timp de u n an împreun ă cu persoanele desemnate din cadrul 
poli ţiei rutiere, în vederea specializ ării. 
    (4) Poli ţi ştii locali specializa ţi în domeniul circula ţiei rutiere î şi exercit ă atribu ţiile 
împreun ă cu structurile specializate ale Poli ţiei Române, pe o perioad ă de un an de la data 
înfiin ţării poli ţiei locale în unitatea/subdiviziunea administrativ- teritorial ă respectiv ă. 
    ART. 44  
    (1) În situa ţia în care primarul/primarul general al municipiulu i Bucure şti apreciaz ă c ă 
sarcinile ce revin autorit ăţilor administra ţiei publice locale pe linie de poli ţie local ă nu sunt 
îndeplinite corespunz ător sau are indicii/sesiz ări cu privire la înc ălcarea prevederilor legale de 
către poli ţi ştii locali, poate solicita prefectului sprijinul se rviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor, în vederea efectu ării unui control de specialitate. 
    (2) Controlul asupra activit ăţii poli ţiei locale se poate dispune şi prin ordin al ministrului 
administra ţiei şi internelor, la ini ţiativa acestuia, sau, dup ă caz, a prefectului, a directorului 
general al Direc ţiei Generale de Poli ţie a Municipiului Bucure şti ori a inspectorului- şef al 
inspectoratului de poli ţie jude ţean, numai dup ă încuno ştin ţarea prealabil ă a primarului/primarului 
general al municipiului Bucure şti. 
    (3) Orice control se rezum ă strict la asigurarea respect ării principiilor constitu ţionale şi a 
legalit ăţii specifice. Rezultatele controlului se transmit p rimarului/primarului general al 
municipiului Bucure şti şi se prezint ă în proxima şedin ţă a consiliului local/Consiliului General al 
Municipiului Bucure şti. 
    ART. 45  
    (1) Prezenta lege intr ă în vigoare la data de 1 ianuarie 2011. 
    (2) În termen de 90 de zile de la publicarea pr ezentei legi în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, Ministerul Administra ţiei şi Internelor elaboreaz ă, cu consultarea structurilor 



asociative ale autorit ăţilor administra ţiei publice locale, Regulamentulcadru de organizare  şi 
func ţionare a poli ţiei locale, care se aprob ă prin hot ărâre a Guvernului. 
    (3) La data intr ării în vigoare a prezentei legi se abrog ă Legea nr. 371/2004  privind 
înfiin ţarea, organizarea şi func ţionarea Poli ţiei Comunitare, publicat ă în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 878 din 27 septembrie 2004,  cu modific ările şi complet ările ulterioare, cu 
excep ţia prevederilor art. 20 şi 21 referitoare la serviciile publice destinate as igur ării pazei 
obiectivelor de interes jude ţean. 
 
    Aceast ă lege a fost adoptat ă de Parlamentul României, cu respectarea prevederil or art. 75 şi 
ale art. 76 alin. (1) din Constitu ţia României, republicat ă. 
 
               PRE ŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
                    ROBERTA ALMA ANASTASE 
 
                   PRE ŞEDINTELE SENATULUI 
                     MIRCEA-DAN GEOAN Ă 
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