LEGE
pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vederea reorganizării Poliţiei locale

Art. I – Legea nr. 155/2010 a poliției locale, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 488 din 15 iulie 2010, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:
„(1) Poliţia locală funcţionează în oraşe cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori şi municipii, în
scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a
proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:
a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
b) circulaţia pe drumurile publice;
c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
d) protecţia mediului;
e) activitatea comercială;
f) evidenţa persoanelor;
g) alte domenii stabilite prin lege.”
2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu
următorul cuprins:
„(11) Poliţia locală poate funcţiona şi în comune, în oraşe cu o populaţie de sub 20.000 de
locuitori şi în sectoarele municipiului Bucureşti, dacă autorităţile deliberative ale administraţiei publice
locale ale acestora hotărăsc în acest sens, pentru aceleaşi scopuri şi domenii prevăzute la alin. (1)”
3. La articolul 2, textul introductiv al alineatului (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Poliția locală este un serviciu public de interes local care își desfășoară activitatea:”
4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
„(1) În municipiile şi oraşele cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori, în care nu există
poliţie locală, aceasta se înfiinţează prin preluarea şi reorganizarea structurilor de siguranţă publică şi
patrulare şi, parţial, a celor de poliţie rutieră din cadrul Poliţiei Române, în limitele şi condiţiile
prevăzute de prezenta lege.
(2) În municipiile şi oraşele cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori în care există poliţie
locală, aceasta se reorganizează prin preluarea structurilor de siguranţă publică şi patrulare şi, parţial, a
celor de poliţie rutieră din cadrul Poliţiei Române, în limitele şi condiţiile prevăzute de prezenta lege.
(3) Înfiinţarea structurilor de poliţie locală, în oraşele cu o populaţie sub 20.000 de locuitori,
în comunele, sau sectoarele municipiului Bucureşti în care acestea nu sunt organizate, se face fără
preluarea vreunor structuri din cadrul Poliţiei Române.”
5. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Poliţia locală se organizează şi funcţionează ca un compartiment funcţional în cadrul
aparatului de specialitate al primarului/primarului general sau ca instituţie publică de interes local, cu
personalitate juridică.”
6. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu
următorul cuprins:
„(11) Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea sau, după caz, reorganizarea poliţiei locale se
aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative a administraţiei publice locale, la propunerea primarului /
primarului general.”
7. La articolul 4, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
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„(6) Poliţia locală se înfiinţează sau, după caz, se reorganizează în condiţiile prevăzute la
art. 3, precum şi prin preluarea posturilor din cadrul structurilor din aparatul de specialitate al
primarului / primarului general, responsabile cu controlul privind disciplina în construcţii, protecţia
mediului şi comerţ, după caz, cu încadrarea în numărul de posturi stabilit în condiţiile prevăzute la
alin. (4) şi (5).”
8. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
„(1) În domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, poliţia locală din
municipii şi oraşe cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori are următoarele atribuţii:
a) menţine ordinea şi liniştea publică în zona de competenţă a unităţii administrativ-teritoriale;
b) participă, împreună cu alte autorităţi competente, în limitele și condițiile prevăzute de lege,
la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor,
acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive,
religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în
spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
c) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi
de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum
şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea
părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea
acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în
condiţiile legii;
e) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei;
f) întocmeşte actele de constatare, în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale;
g) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general,
din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor
servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului
Bucureşti;
i) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi
instanţele de judecată, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
j) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la
mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
k) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
l) intervine la solicitările primite prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112,
în condiţiile legii şi ale reglementărilor specifice.
m) acţionează pentru depistarea persoanelor şi bunurilor urmărite în condiţiile legii, precum
şi a persoanelor împotriva cărora a fost dispusă o măsură preventivă şi/sau de siguranţă.
(2) În domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, poliţia locală din oraşe
cu o populaţie sub 20.000 de locuitori, din comune şi din sectoarele municipiului Bucureşti, are
următoarele atribuţii:
a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi
siguranţă publică al unităţii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii;
b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a
unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii
administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în
alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor administrativteritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi
siguranţă publică;
c) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la
activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori
catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
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d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea
părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea
acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în
condiţiile legii;
e) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea
legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de
gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile
specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin
personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
f) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului
general, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni
specifice;
g) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice
cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor
comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după
caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări
de persoane;
h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii administrativteritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii
publice de interes local, stabilite de consiliul local;
i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind
convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice
centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
j) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi
instanţele de judecată care arondează unitatea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc
pe raza de competenţă;
k) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun
sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii
stradale;
l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la
mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
m) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
n) acordă, pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor
competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.”
9. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
„(1) În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală din municipii şi oraşe cu o
populaţie de peste 20.000 de locuitori, are următoarele atribuţii:
a) asigură îndrumarea, supravegherea şi controlul respectării normelor de circulaţie pe
drumurile publice în raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare
de oprire a conducătorilor de vehicule exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta
lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate
privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în
zonele unde se aplică marcaje rutiere;
c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor
fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină,
polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
d) participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea
măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni,
acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase
sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică
aglomerări de persoane;
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e) asigură măsurile de circulație în cazul transporturilor speciale și a celor agabaritice pe raza
de competență sau, după caz, sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea
acestor măsuri;
f) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele
măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se
impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
g) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor prevăzute în Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor în urma cărora s-au produs accidente de
circulaţie din care au rezultat victime;
h) constată infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice;
i) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate
pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unit ăţilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale;
(2) În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală din oraşe cu o populaţie sub
20.000 de locuitori comune şi sectoarele municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii:
a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având
dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru
îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate
privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în
zonele unde se aplică marcaje rutiere;
c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor
fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină,
polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
d) participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea
măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni,
acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase
sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică
aglomerări de persoane;
e) sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de
circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
f) acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor
pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia
primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi,
dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea,
staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare
a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa
maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a
conducătorilor acestor vehicule;
j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni,
biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare
la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe
locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu
handicap;
l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate
pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale;
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m) cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea
deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al
autovehiculelor abandonate pe domeniul public.”
10. La articolul 12, după primul alineat se introduce nu nou alineat, alineatul (2) cu
următorul cuprins:
„(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) în cazul infracţiunilor flagrante, constatate în
oraşe cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori şi municipii, după imobilizarea făptuitorului, luarea
măsurilor pentru conservarea locului faptei şi identificarea martorii oculari, personalul poliţiei locale
întocmeşte actele de constatare după care predă făptuitorul, împreună cu aceste documente, organului
de poliţie judiciară competent.”
11. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
„(1) În cazul executării în comun cu unităţile/structurile Poliţiei Române sau cu cele ale
Jandarmeriei Române a unor misiuni în domeniul menţinerii sau asigurării ordinii publice ori pentru
dirijarea circulaţiei rutiere, efectivele poliţiei locale acţionează sub comanda operativă directă a Poliţiei
Române sau a Jandarmeriei Române, după caz.
(2) Poliţia locală este obligată să participe, în zona de competenţă teritorială, la misiunile de
menţinere sau asigurare a ordinii publice, precum și la misiuni operative organizate sau dispuse de
către Poliţia Română sau/şi de către Jandarmeria Română, la solicitarea acestora.”
12. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
„(1) Personalul poliţiei locale este compus din:
a) poliţişti locali;
b) funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale:
c) personal contractual.
(2) Sunt poliţişti locali următoarele categorii de personal:
a) funcţionarii publici cu statut special cărora li se aplică prevederile Legii privind statutul
poliţistului, denumiţi, în continuare, poliţişti locali cu statut special;
b) funcţionarii publici care ocupă alte funcţii publice specifice de poliţist local, denumiţi, în
continuare, poliţişti locali cu atribuţii specifice.
(3) Poliţiştii locali cu statut special provin numai din structurile Ministerului Administraţiei şi
Internelor, precum şi din unităţile de învăţământ ale Ministerului Administrației și Internelor.
(4) Poliţiştii locali cu statut special pot fi încadraţi în funcţii doar în structurile poliţiei locale
care funcţionează în oraşe cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori şi în municipii.
(5) În funcţie de categoria din care face parte, personalul poliţiei locale poate îndeplini
următoarele atribuţii:
a) poliţiştii locali cu statut special – numai atribuţiile prevăzute la art. 6 alin. (1), cu excepţia
lit. h), şi la art. 7 alin. (1), precum şi atribuţiile specifice de şef al poliţiei locale organizate în oraşe cu
o populaţie de peste 20.000 de locuitori şi municipii, şi de adjunct al acestuia;
b) poliţiştii locali cu atribuţii specifice – numai atribuţiile prevăzute la art. 6 alin. (2), cu
excepţia lit. h), la art. 7 alin. (2) şi la art. 8 – 11;
c) funcţionarii publici care ocupă funcţii publice generale – numai atribuţiile prevăzute la art.
8 – 11;
d) personalul contractual – numai atribuţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. h) şi la art. 6 alin.
(2) lit. h).
(6) Încadrarea în clase şi pe grade profesionale a funcţiei publice specifice de poliţist local cu
atribuții specifice se face conform prevederilor referitoare la funcţiile publice generale din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.”
13. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
„(1) Funcţiile de şef al poliţiei locale şi de adjunct al acestuia, în oraşe cu o populaţie de peste
20.000 de locuitori şi municipii, sunt funcţii de poliţist local cu statut special iar posturile aferente
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acestora se ocupă prin concurs organizat la propunerea primarului, cu respectarea procedurilor și
criteriilor stabilite potrivit prezentei legi. Candidaţii la concurs trebuie să aibă calitatea de funcţionari
publici cu statut special iar participarea acestora trebuie avizată obligatoriu de de Poliţia Română.
(2) Din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor de şef al poliţiei locale şi de adjunct al
acestuia trebuie sa facă parte, obligatoriu, şi un reprezentant al Poliţiei Române.
(3) Procedurile și criteriile prevăzute la alin. (1) se întocmesc pe baza procedurilor și
criteriilor cadru, întocmite de Poliția Română și aprobate prin ordin al ministrului administrației și
internelor.
(4) Organizarea concursurilor prevăzute la alin. (1) este supusă avizului obligatoriu al Poliției
Române.
(5) Prevederile alin. (1) - (4) se aplică în mod corespunzător și în cazul celorlalte funcții de
conducere din cadrul poliției locale din oraşe cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori şi municipii,
care vor avea atribuții de coordonare și/sau conducere a structurilor care exercită atribuțiile prevăzute
la art. 6 alin. (1), cu excepţia lit. h), şi la art. 7 alin. (1).
(6) Şeful poliţiei locale din oraşe cu o populaţie sub 20.000 de locuitori, comune şi sectoarele
municipiului Bucureşti, precum şi adjunctul acestuia sunt numiţi în funcţia de conducere în
conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
şi ale Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”
14. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
„Raporturile de serviciu sau de muncă, după caz, ale personalului poliţiei locale, sunt
reglementate după cum urmează:
a) cele ale poliţiştilor locali cu statut special – de Legea privind statutul poliţistului, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) cele ale poliţiştilor locali cu atribuţii specifice şi ale funcţionarilor publici care ocupă
funcţii publice generale – de Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarului public, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
c) cele ale personalului contractual – de legislaţia muncii, precum şi de Legea nr. 333/2003
privind paza bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare în
cazul personalului cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor.”
15. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
„Pentru reprezentarea propriilor interese în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice
centrale şi locale, persoanele aparţinând fiecărei categorii de personal din cadrul poliţiei locale se
pot asocia, în condiţiile legii.”
16. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191 cu următorul cuprins:
„191 – Gestiunea curentă a resurselor umane și a funcțiilor care se încadrează cu funcționari
publici cu statut special, din cadrul poliției locale este organizată și realizată în cadrul fiecărei
autorități a administrației publice locale din orașe cu o populație de peste 20.000 locuitori și din
municipii, în cadrul sau în subordinea căreia funcționează poliție locală, de către un compartiment
specializat care colaborează direct cu structurile de resurse umane din cadrul Poliției Române, anume
desemnate prin dispoziție a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române.”
17. La alineatul (1) al articolului 20, litera h) va avea următorul cuprins:
„h) să conducă la sediul poliţiei locale sau al unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei
Române pe cei care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viaţa
persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor
fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii. Verificarea situaţiei acestor
categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 24 ore din
momentul depistării, ca măsură administrativă.”
18. La articolul 20, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
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„(2) În exercitarea atribuţiilor specifice stabilite de lege, poliţiştii locali cu statut special au şi
următoarele drepturi suplimentare faţă de cele prevăzute la alin. (1):
a) să pună în executare mandatele de aducere, în condiţiile prevăzute de lege;
b) în cazul săvârşirii unei infracţiuni, al urmăririi unor infractori, să intre în incinta
locuinţelor, a unităţilor economice, a instituţiilor publice ori particulare, a organizaţiilor social-politice,
indiferent de deţinător sau de proprietar, precum şi la bordul oricăror mijloace de transport româneşti,
cu respectarea dispoziţiilor legale;
c) să efectueze controale ale vehiculelor aflate în circulaţie, atunci când există indicii
temeinice cu privire la săvârşirea unor infracţiuni;
d) să efectueze controale şi razii atunci când există indicii temeinice cu privire la săvârşirea de
infracţiuni ori ascunderea unor infractori, bunuri provenite din infracţiuni;
e) să folosească orice mijloace de transport şi comunicaţii, indiferent de proprietar sau
deţinător, persoană fizică ori persoană juridică, cu excepţia celor aparţinând corpului diplomatic,
pentru luarea unor măsuri legale ce nu suferă amânare şi nu pot fi aduse la îndeplinire altfel;
cheltuielile vor fi achitate ulterior, la cererea proprietarilor, şi vor fi suportate din fondurile unităţilor
de poliţie locală sau, după caz, de către persoanele care au determinat intervenţia, nu mai târziu de 15
zile.”
19. La alineatul (1) al articolului 21, litera f) va avea următorul cuprins:
„f) să îşi decline, în prealabil, calitatea şi să prezinte insigna de poliţist local sau legitimaţia de
serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune sau la
începutul intervenţiei ce nu suferă amânare, poliţistul local este obligat să se prezinte, iar după
încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să se legitimeze şi să declare funcţia şi unitatea de poliţie
locală din care face parte;”
20. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) Poliţistului local cu statut special îi sunt aplicabile şi celelalte obligaţii, restricţii şi
interdicţii prevăzute de Legea privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.”
21. După Capitolul V, se introduce un nou capitol, Capitolul V1 – Prelucrarea datelor cu
caracter personal, cu următorul cuprins:
„CAPITOLUL V1
Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Poliţia Locală
Art. 231 - (1) În exercitarea competenţelor prevăzute de prezenta lege, poliţiştii locali
prelucrează date cu caracter personal cu respectarea dispoziţiilor Legii nr.677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu
modificările şi completările ulterioare. În acest scop, poliţiştii locali asigura respectarea drepturilor
persoanei vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal in condiţiile prevăzute de Legea nr.
677/2001 cu modificările și completările ulterioare.
(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal privind originea rasială, convingerile religioase ori
politice, un anumit comportament sexual sau datorită apartenenţei acesteia la anumite mişcări ori
organizaţii care nu contravin legii este interzisă.
Art. 232 - Prelucrările de date cu caracter personal de către personalul Poliţiei locale pot fi
efectuate numai sub condiţia notificării prealabile a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării
datelor cu caracter Personal, denumită în continuare Autoritatea naţională de supraveghere, în
condiţiile Legii nr.677/2001 cu modificările și completările ulterioare.
Art. 233 - Poliţia locală are obligaţia să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate
pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii,
modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare
ilegală, cu respectarea cerinţelor minime de securitate elaborate de Autoritatea naţională de
supraveghere.
Art. 234 - Poliţistul local poate prelucra date cu caracter personal la care are acces în
exercitarea funcţiei sale numai în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu. Poliţistul local este obligat
să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal.
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Art. 235 - (1) Poliţia locală poate crea şi utiliza sisteme de evidenţă şi/sau mijloace automate şi
neautomate de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu respectarea drepturilor omului şi aplicarea
principiilor legalităţii, necesităţii, confidenţialităţii, proporţionalităţii şi numai dacă, prin utilizarea
acestora, este asigurată protecţia datelor cu caracter personal prelucrate.
(2) Pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţia locală are acces in vederea interogării, în
condiţiile legii, la sistemele de evidenţă gestionate de structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi
Internelor. Lista sistemelor de evidenţă la care poliţia locală are acces în vederea interogării, în
condiţiile prezentei legi, se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor care se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Accesul Poliţiei locale la sistemele de evidenţă gestionate de structurile/unităţile
Ministerului Administraţiei şi Internelor, în condiţiile legii, se face cu respectarea strictă a principiului
necesităţii şi proporţionalităţii.
(4) Accesul poliţiei locale la sistemele de evidenţă gestionate de structurile/unităţile
Ministerului Administraţiei şi Internelor, în condiţiile alin.(2) şi (3), este permis în baza protocoalelor
încheiate în acest sens între poliţia locală sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, după
caz, şi unităţile/structurile competente din cadrul Ministerul Administraţiei şi Internelor. Prin aceste
protocoale se stabilesc cel puţin următoarele elemente:
a)
infrastructura de comunicaţii;
b)
măsurile de securitate necesare pentru asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal,
a transmisiei datelor în reţea;
c)
măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal;
d)
procedurile pentru asigurarea exercitării drepturilor de către persoana vizată în condiţiile
Legii nr.677/2001 cu modificările și completările ulterioare;
(5) Ministerul Administraţiei şi Internelor sau, după caz, structurile subordonate acestuia
stabilesc categoriile de date cu caracter personal la care poliţia locală are acces, nivelul şi regulile de
acces pentru fiecare sistem de evidenţă.
(6) Se interzice prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse în sistemele de evidenţă
gestionate de structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în alt scop decât cel în care
datele au fost colectate, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.
(7) Se interzice accesarea sistemelor de evidenţă gestionate de structurile/unităţile
Ministerului Administraţiei şi Internelor în scopul copierii, multiplicării, comunicării către terţi, ori
efectuării altei operaţiuni de prelucrare de acest gen, a datelor cu caracter personal cuprinse în aceste
sisteme.
(8) În scopurile prezentei legi, sistemele de evidenţă gestionate de structurile/unităţile
Ministerului Administraţiei şi Internelor nu pot fi interconectate cu sistemele de evidenţă gestionate de
poliţia locală.
Art. 236 - (1) Poliţia locală are obligaţia de a prelucra date cu caracter personal exacte,
complete şi necesare îndeplinirii atribuţiilor legale.
(2) Stocarea diferitelor categorii de date cu caracter personal se realizează prin ordonarea
acestora în funcţie de gradul lor de acurateţe şi exactitate.
(3) Poliţia locală are obligaţia de a verifica periodic calitatea datelor cu caracter personal
prelucrate şi a evalua necesitatea stocării acestora. Datele cu caracter personal a căror stocare nu mai
este necesară se şterg sau, după caz, se blochează.
(4) În situaţia în care datele cu caracter personal prelucrate se dovedesc a fi inexacte sau
incomplete, poliţia locală are obligaţia să le şteargă, distrugă, modifice, actualizeze sau, după caz, să le
completeze.
(5) Datele cu caracter personal prelucrate în scopuri administrative se stochează separat de datele cu
caracter personal colectate în scopurile prevăzute la art. 1 alin. (1).
Art. 237 - În scopul verificării legalităţii prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de
către poliţia locală prin intermediul sistemelor de evidenţă gestionate de structurile/unităţile
Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, cu avizul
autorităţii naţionale de supraveghere, se stabilesc proceduri de verificare periodică a fişierelor de acces,
obligatorii pentru structurile poliţiei locale.”
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22. La alineatul (4) al articolului 25, litera b) va avea următorul cuprins:
„b) pentru imobilizarea unei persoane care, după comiterea unei infracţiuni, se opune sau
încearcă să fugă, iar rămânerea acesteia în stare de libertate poate pune în pericol viaţa sau integritatea
corporală a persoanelor.”
23. La articolul 30, literele f) şi g) vor avea următorul cuprins:
„f) stabileşte, la propunerea comisiei locale, măsurile necesare pentru buna funcţionare a
poliţiei locale şi pentru încadrarea activităţii acesteia în normele şi procedurile stabilite de Poliţia
Română;
g) aprobă, la propunerea comisiei locale, planul de ordine şi siguranţă publică al
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale care trebuie să respecte Planul Unic de Ordine şi
Siguranţă Publică al Poliţiei Române.”
24. La alineatul (1) al articolului 31, literele e) şi f) vor avea următorul cuprins:
„e) evaluează activitatea poliţiei locale, potrivit indicatorilor generali stabiliți de Poliția
Română, precum și indicatorilor specifici stabiliți de autoritatea deliberativă a administraţiei
publice locale;
f) prezintă autorităţii deliberative informări privind modul de funcţionare a poliţiei locale,
precum și Poliției Române, la cerere;”
25. La alineatul (1) al articolului 31, după litera i) se introduc 3 noi litere, literele i1) – i3)
cu următorul cuprins:
„i1) asigură implementarea unui sistem integrat de cooperare pentru realizarea activităţilor
specifice din domeniul ordinii publice în funcţie de anumite priorităţi concrete stabilite în comun cu
Poliţia Română, periodic, raportate la necesităţi şi fonduri;
i2) asigură dispunerea efectivelor de menţinere a ordinii publice şi circulaţie rutieră în zonele
de interes operativ stabilite de către Poliţia Română;
i3) asigură îndeplinirea măsurilor stabilite de Poliţia Română în procesul de coordonare a
activităţii poliţiei locale, în conformitate cu art. 44 alin. (2).”
26. La articolul 31, alineatul (1) se completează, în final, cu două noi litere, literele l) şi
m), cu următorul conţinut
„1) asigură cadrul necesar pentru pregătirea profesională continuă a poliţiştilor cu statut
special din Poliţia locală, atât prin trimiterea la cursuri la instituţiile de formare ale Ministerului
Administraţiei şi Internelor, cât şi prin organizarea de activităţi specifice la nivelul Poliţiei locale,
conform reglementărilor stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor;
m) comunică structurilor de resurse umane din cadrul structurilor teritoriale ale Poliției
Române structura funcțiilor publice cu statut special și situația încadrării acestora, atât cu ocazia
înființării și reorganizării poliției locale, cât și ori de câte ori apar modificări ale acestor elemente.”
26. La articolul 33, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Poliţiştii locali cu atribuţii specifice care au competențe în domeniul asigurării ordinii
şi liniştii publice care au obţinut certificatul de absolvire a programului de formare iniţială prevăzut la
art. 18 alin. (1) şi (2), precum şi personalul contractual care desfăşoară activităţi de pază şi care a fost
atestat profesional potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
pot fi dotaţi cu arme letale de apărare şi pază sau cu arme neletale destinate pentru autoapărare, în
vederea desfăşurării activităţilor specifice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 69 şi 70 din
Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare.”
27. Articolul 34 va avea următorul conţinut:
„Art. 34 - Drepturile salariale ale personalului poliţiei locale se stabileşte, în funcţie de
statutul profesional, astfel:
a) în cazul polițistului local cu statut special, potrivit prevederilor legale aplicabile
funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Poliţiei Române.
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b) în cazul polițiștilor locali cu atribuții specifice şi al celor care ocupă funcţii publice
generale, precum şi în cazul personalului contractual, potrivit prevederilor legale aplicabile
personalului din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al primarului general al municipiului
Bucureşti.”
28. După Capitolul VIII, se introduce un nou capitol, Capitolul VIII1 – Raporturile
dintre Poliţia Română şi Poliţia Locală, cu următorul cuprins:
„CAPITOLUL VIII1
Raporturile dintre Poliţia Română şi Poliţia Locală
1
Art. 39 - (1) Între Poliţia Română şi Poliţia Locală există raporturi de colaborare și
cooperare, în condițiile și limitele stabilite de lege;
(2) Poliţia Română, prin structurile specializate, asigură coordonarea activităţii desfăşurate de
către poliţia locală în domeniile menţinerii ordinii şi liniştii publice şi circulaţiei pe drumurile publice.
Art. 392 - Pentru realizarea optimă a funcţiei de coordonare, Poliţia Română asigură:
a)
elaborarea planului strategic sectorial pe sectorul de activitate “ordine publică şi
siguranţa cetăţeanului”;
b)
elaborarea concepţiilor de acţiune, a standardelor operaţionale, a procedurilor de lucru,
precum şi monitorizarea implementării acestora;
c)
stabilirea indicatorilor generali de evaluare şi a criteriilor de măsurare a performanţei
poliţiei locale;
d)
elaborarea de analize privind evoluţia fenomenului infracţional/riscului rutier şi
dispunerea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor/accidentelor rutiere;
e)
organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni la nivel local, regional şi naţional în care sunt
angrenate şi structurile poliţiei locale;
f)
controlul asupra modului de realizare a activităţilor specifice domeniilor ordinii şi
liniştii publice, precum şi circulaţiei pe drumurile publice;
g)
sprijinul în realizarea atribuţiilor funcţionale ale poliţiei locale, la solicitarea acesteia.
Art. 393 - Poliţia Locală are următoarele obligaţii:
a)
să aplice măsurile de implementare a documentelor de planificare strategică menţionate
la art. 392 lit. a) – c);
b)
să acţioneze în scopul atingerii obiectivelor şi priorităţilor stabilite la nivel naţional;
c)
să îndeplinească măsurile stabilite de Poliţia Română în vederea reducerii fenomenului
infracţional şi a numărului accidentelor rutiere;
d)
să pună la dispoziţia structurilor Poliţiei Române, în limita competenţei lor teritoriale,
resursele umane şi logistice necesare desfăşurării acţiunilor organizate;
e) să aplice măsurile dispuse de către Poliţia Română pentru realizarea unor misiuni operative
Art. 394 - (1) În situaţia în care primarul/primarul general al municipiului Bucureşti apreciază
că sarcinile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale pe linie de poliţie locală nu sunt
îndeplinite corespunzător sau are indicii/sesizări cu privire la încălcarea prevederilor legale de către
poliţiştii locali, poate solicita structurilor Poliţiei Române, prefectului sau serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor, sprijinul în vederea efectuării unui control de specialitate.
(2) Controlul asupra activităţii poliţiei locale se poate dispune şi prin ordin al ministrului
administraţiei şi internelor, la iniţiativa acestuia, sau, după caz, prin dispoziţie a inspectorului general
al Poliţiei Române, a prefectului, a directorului general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului
Bucureşti ori a inspectorului-şef al inspectoratului de poliţie judeţean, numai după încunoştinţarea
prealabilă a primarului/primarului general al municipiului Bucureşti.
(3) Orice control se rezumă strict la asigurarea respectării principiilor constituţionale, a
legalităţii specifice, precum şi a managementului activităţilor în domeniul ordinii publice şi circulaţiei
rutiere.
(4) Pentru buna desfăşurare a activităţii de control, Poliţia Locală trebuie să asigure
persoanelor desemnate din cadrul Poliției Române accesul în sediile în care îşi desfăşoară activitatea,
la bazele de date administrate şi să pună la dispoziţia acestora documentele solicitate.
(5) Rezultatele controlului se transmit primarului/primarului general al municipiului Bucureşti
şi se prezintă în proxima şedinţă a consiliului local / Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
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(6) Responsabilitatea aplicării măsurilor dispuse revine autorităţii publice locale, respectiv
primarului.”
29. La articolul 43, alineatele (1) – (3) vor avea următorul cuprins:
„(1) Poliţia locală care are în structură compartimente funcţionale cu atribuţii în domeniul
circulaţiei rutiere încheie protocoale cu administratorul bazei de date, asigură mijloacele tehnice
necesare şi instruirea personalului destinat acestei activităţi, în vederea introducerii în baza de date a
sancţiunilor aplicate ca urmare a constatării unor abateri la regimul circulaţiei rutiere, în termen de cel
mult un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(2) Până când compartimentele prevăzute la alin. (1) pun în aplicare măsurile prevăzute la
alin. (1), documentele de constatare a încălcării normelor rutiere încheiate de poliţiştii locali cu
atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere se comunică în termen de 24 de ore, în copie, la
unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, pentru a fi introduse în baza de date, în baza
protocolului încheiat între părţi.
(3) Structurile de poliţie locală desemnează personalul însărcinat cu introducerea
documentelor de constatare a încălcării normelor rutiere în baza de date, care va lucra timp de un
an împreună cu persoanele desemnate din cadrul poliţiei rutiere, în vederea specializării.”
30. La articolul 43, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5) cu
următorul cuprins:
„(5) În desfăşurarea activităţilor în domeniul circulaţiei rutiere, poliţiştii locali desemnaţi în
acest sens au drepturile şi obligaţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările.”
31. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Structurile de resurse umane ale unităţilor teritoriale ale Poliţiei Române vor ţine
evidenţa nominală a poliţiştilor locali cu statut special.
(2) În vederea asigurării unei evoluţii în carieră a poliţiştilor locali cu statut special, aceştia
pot fi încadraţi în structurile Poliţiei Române sau în alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi
Internelor în condiţiile prevăzute de Legea privind Statutul poliţistului.
(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul
Administraţiei şi Internelor va elabora Strategia de Resurse Umane privind activitatea de recrutare şi
selecţie a candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor în
sistem integrat Poliţia Română – Poliţia Locală, reconsiderarea curriculei educaţionale şi a cifrelor de
şcolarizare anuale în vederea satisfacerii nevoilor educaţionale ale ambelor instituţii. Strategia se
aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.”
32. După articolul 44 se introduc două articole noi, articolele 441 şi 442 care vor avea
următorul cuprins:
„Art. 441 - Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară,
contravenţională, materială, civilă sau penală, după caz.
Art. 442 - (1) Constituie contravenții şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei
următoarele fapte:
a) nerespectarea de către primar a obligaţiei de a prezenta Poliției Române, la cererea
acesteia, informări privind modul de funcționare a Poliției locale, prevăzută la art. 31 alin. (1) lit. f);
b) nerespectarea de către primar a oricăreia dintre obligațiile prevăzute la art. 31 lit. i) - i3), l)
și m);
c) neaplicarea de către primar a măsurilor necesare pentru îndeplinirea, de către Poliția locală,
a oricăreia dintre obligațiile prevăzute la art. 393 și la art. 394 alin. (4).
(2) Competenţa de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale revine prefectului şi
poliţiştilor din cadrul Poliţiei Române anume desemnaţi prin dispoziţia inspectorului general al
Inspectoratului General al Poliţiei Române.
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(3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile OG nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2001, cu
modificările şi completările ulterioare.”
Art. II – Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 9 mai 2002, cu modificările şi completările
ulterioare, se completează după, după articolul 26, cu un articol nou, articolul 261, cu următorul
cuprins:
„Art. 261 – (1) Poliția Română este autoritate de reglementare, coordonare și control al
activității serviciilor publice locale care exercită atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în
domeniul circulației pe drumurile publice, din municipii și din orașe care au o populație de peste
20.000 de locuitori.
(2) Poliția Română elaborează strategii, norme, standarde și proceduri-cadru obligatorii pentru
toate serviciile publice locale care exercită atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în
domeniul circulației pe drumurile publice, din municipii și din orașe care au o populație de peste
20.000 de locuitori. Normele, standardele și procedurile-cadru se aprobă prin ordin al ministrului
administrației și internelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Poliția Română coordonează, îndrumă, monitorizează și coordonează aplicarea unitară a
legislației privind statutul polițistului, pentru funcționarii publici cu statut special din cadrul polițiilor
locale. În acest sens, Inspectoratul General al Poliției Române îndeplinește următoarele atribuții:
a)
coordonează metodologic și controlează compartimentele de resurse umane din cadrul
serviciilor publice locale care au încadrați funcționari publici cu statut special;
b)
elaborează procedurile și criteriile cadru pentru concursurile organizate în orașe cu o
populație de peste 20.000 de locuitori și în municipii, în vederea ocupării următoarelor funcții:
1.
șef al poliției locale și adjunct al acestuia;
2.
alte funcții de conducere din cadrul poliției locale, care vor avea competența de
coordonare și/sau conducere a structurilor care exercită atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice
sau/și în domeniul circulației pe drumurile publice;
c)
avizează organizarea concursurilor prevăzute la lit. b);
d)
stabilește procedura și criteriile de evaluare a funcționarilor publici cu statut special din
cadrul polițiilor locale;
e)
monitorizează recrutarea și promovarea pentru funcțiile de execuție care se încadrează
cu funcționari publici cu statut special, din cadrul poliției locale;
f)
administrează evidența națională a funcțiilor publice cu statut special și a funcționarilor
publici cu statut special din cadrul polițiilor locale, pe baza datelor transmise de autoritățile
administrației publice locale.
(4) Procedurile și criteriile prevăzute la alin. (3) lit. b) și d) se stabilesc aprobă prin ordine ale
ministrului administrației și internelor care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
Art. III – În Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, litera b) a alineatului (1) al articolului 3 se completează după punctul 3, cu un
nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:
„31. Coordonează, îndrumă, evaluează și monitorizează, prin organele de specialitate, modul de
realizare a serviciului de menținere a ordinii și liniștii publice și a serviciului de asigurare a circulației
pe drumurile publice realizate de administrația publică locală; în acest sens, emite norme, standarde și
proceduri-cadru obligatorii pentru serviciile publice de interes local din municipii și din orașe cu o
populație de peste 20.000 de locuitori, care exercită, potrivit legii, atribuții în domeniile ordinii și
liniștii publice și al circulației pe drumurile publice;”
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Art. IV – În Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare,
litera a) a alineatului (6) al articolului 36 se completează după punctul 7, cu un nou punct, punctul 71,
cu următorul cuprins:
„71 circulaţia pe drumurile publice”
Art. V – Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 2 iulie 2010,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. La nota de subsol, partea introductivă a punctului 3 va avea următorul cuprins:
„3. În cazul în care unitatea administrativ-teritorială are organizat serviciul de pază a
obiectivelor de interes judeţean, cu sau fără personalitate juridică, la numărul maxim al posturilor
rezultat în urma aplicării prevederilor pct. 1 şi 2, după caz, se mai adaugă numărul posturilor
determinat după cum urmează:”
2. La nota de subsol, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31 cu următorul
cuprins:
„31. În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială are organizat serviciul
public de poliţie locală, la numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor de la
punctul 1 şi punctul 2, după caz, se mai adaugă numărul posturilor determinat după cum urmează:
a) un post pentru fiecare 1.000 de locuitori pentru comune, oraşe, municipii - pentru domeniile
ordine şi linişte publică şi circulaţia pe drumurile publice;
b) un post pentru fiecare 5.000 de locuitori pentru comune, oraşe, municipii şi sectoare ale
municipiului Bucureşti – pentru paza bunurilor, disciplina în construcţii şi afişajul stradal, protecţia
mediului, activitatea comercială şi alte domenii stabilite prin lege.
Pentru unităţile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 5000 numărul
maxim al posturilor este 3.
Numărul posturilor astfel determinat poate fi prevăzut şi utilizat numai pentru serviciul public
de poliţie locală.
Nota: În situaţia în care numărul rezultat nu este un număr întreg se aplică următoarele reguli
de rotunjire:
Regula 1: reducere la numărul întreg, când fracţiunile sunt mai mici de 50.
Regula 2: majorare la numărul întreg, când fracţiunile sunt de 50 sau mai mari.”
Art. VI – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi
se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, se introduce, în final, un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) Îndrumarea, supravegherea şi controlul respectării normelor de circulaţie, pe raza
administrativ-teritorială a unui oraş cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori sau a unui municipiu
se realizează şi de către poliţia locală cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere, în limitele
prevăzute de lege.”
2. Alineatele (3), (7) şi (9) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:
„(3) Autorităţile publice locale sunt obligate să amenajeze staţiile mijloacelor de transport
public de persoane, prevăzute cu alveole sau refugii, cu avizul poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei
Române sau, în oraşe cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori şi în municipii, al poliţiei locale,
după caz.
.................................
(7) Orice măsură de restricţie a circulaţiei pe drumurile publice se dispune de către
administratorul drumului numai cu avizul poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române sau, în oraşe cu
o populaţie de peste 20.000 de locuitori şi în municipii, al poliţiei locale, după caz.
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................................
(9) În scopul asigurării desfăşurării în condiţii de siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice,
poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române sau poliţia locală, după caz poate solicita
administratorului drumului public executarea sau, după caz, desfiinţarea de amenajări rutiere.”
3. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:
„(2) Constatarea defecţiunilor tehnice ale vehiculelor se face de către poliţia rutieră din cadrul
Poliţiei Române sau de către poliţia locală, după caz, iar verificarea stării tehnice a vehiculelor
aflate în trafic pe drumurile publice se face de către poliţia rutieră, împreună cu instituţiile abilitate de
lege.”
4. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
„Evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de
autovehicule sau tramvaie se ţine de către poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române, precum şi de
către poliţia locală, la nivelul oraşelor cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori şi municipiilor,
în condiţii stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.”
5. La articolul 32, litera b) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:
„b) autovehiculele aparţinând Poliţiei Române, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, poliţiei
locale, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanţă sau medicină legală,
protecţiei civile, Ministerului Apărării Naţionale care însoţesc coloane militare, unităţilor speciale ale
Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază, Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi autovehiculele de serviciu ale procurorilor
din Ministerul Public, atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter
de urgenţă;”
6. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 33 vor avea următorul cuprins:
„(1) Semnalizarea şi amenajările rutiere necesare pe drumurile publice se asigură de către
administratorul drumului respectiv şi se efectuează numai cu avizul poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei
Române sau, în oraşe cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori şi municipii, al poliţiei locale,
după caz.
(2) Semnalizarea lucrărilor care se execută pe drumurile publice este obligatorie şi se
efectuează de către executantul lucrărilor, cu avizul poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române sau,
în oraşe cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori şi în municipii, al poliţiei locale, după caz,
astfel încât aceasta să asigure deplasarea în siguranţă a tuturor participanţilor la trafic, conform
reglementărilor în vigoare.”
7. Alineatele (2) şi (4) ale articolului 35 vor avea următorul cuprins:
„(2) Participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea persoanelor cu atribuţii de control prevăzute la
art.2, să înmâneze acestora documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere,
documentul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la
persoanele sau bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege.
....................................
(4) În exercitarea atribuţiilor de dirijare a circulaţiei rutiere, persoanele cu atribuţii de
control prevăzute la art.2 sunt obligate să poarte uniformă cu înscrisuri şi însemne distinctive.”
8. Alineatul (1) al articolului 52 va avea următorul cuprins:
„(1) Este interzisă desfăşurarea de concursuri, antrenamente ori întreceri pe drumurile publice,
cu excepţia celor autorizate de administratorul drumului respectiv şi avizate de poliţia rutieră din
cadrul Poliţiei Române.”
9. Articolul 53 va avea următorul cuprins:
„Autorităţile publice locale, cu autorizaţia administratorului drumului public şi cu avizul
poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române sau, în oraşe cu o populaţie de peste 20.000 de
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locuitori şi în municipii, al poliţiei locale, după caz, ori la solicitarea acesteia, sunt obligate să ia
măsuri pentru realizarea de amenajări rutiere destinate circulaţiei pietonilor, bicicliştilor, vehiculelor cu
tracţiune animală şi calmării traficului, semnalizate corespunzător, în apropierea unităţilor de
învăţământ, pieţelor, târgurilor, spitalelor, precum şi în zonele cu risc sporit de accidente.”
10. Articolul 64 va avea următorul cuprins:
„(1) În cazul staţionării sau parcării neregulamentare a unui vehicul pe partea carosabilă, pe
trotuarele, acostamentele, pe pistele pentru biciclete şi pe locurile de parcare, inclusiv pe locurile
destinate vehiculelor pentru persoanele cu handicap, care sunt cuprinse în zona drumului public, poliţia
rutieră sau lucrătorii poliţiei locale cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere pot dispune
aplicarea amenzii contravenţionale corespunzătoare sau ridicarea vehiculului respectiv, ca
sancţiune administrativă, după caz.
(2) Poliţia rutieră sau lucrătorii poliţiei locale cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere
pot dispune ridicarea vehiculelor numai atunci când acestea sunt staţionate sau parcate
neregulamentar pe drumul public sau pe trotuare, în condiţiile în care acestea perturbă fluenţa
traficului rutier sau a pietonilor ori blochează intrarea sau ieşirea din instituţii sau proprietăţi.
(3) Măsura ridicării vehiculului nu se dispune de către persoanele prevăzute la alin.(1) în
cazul în care conducătorul de vehicul este prezent sau când în vehicul se află un pasager.
(4) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului ridicat
se suportă de către deţinătorul acestuia şi se constituie ca venit la bugetul administraţiei publice
locale sau, după caz, a administratorului drumului public.
(5) Ridicarea vehiculelor dispusă de poliţia rutieră sau, după caz, de lucrătorii poliţiei locale
cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere se realizează în condiţiile prevăzute în regulament.”
11. Alineatul (6) al articolului 72 va avea următorul cuprins:
„(6) Se exceptează de la respectarea regulilor stabilite pentru pietoni persoanele prevăzute la
art.2 aflate în exercitarea atribuţiilor de îndrumare, dirijarea sau control al circulaţiei rutiere, după
caz.”
12. La articolul 77, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu
următorul cuprins:
„(4) În cazul accidentelor de circulaţie din care au rezultat victime omeneşti, poliţia rutieră sau
poliţia locală cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere asigură paza locului acestor accidente şi ia
primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi,
dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară.”
13. La articolul 79, litera b) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
„b) să se prezinte la unitatea competentă din cadrul Poliţiei Române pe raza căreia s-a
produs accidentul sau, în oraşe cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori şi în municipii, la
unitatea de poliţie locală, în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru
întocmirea documentelor de constatare.”
14. Articolul 80 va avea următorul cuprins:
„Proprietarul, deţinătorul mandatat sau conducătorul auto al cărui autovehicul, remorcă,
tramvai sau moped a fost avariat în alte împrejurări decât într-un accident de circulaţie este obligat să
se prezinte în 24 de ore de la constatare la unitatea din cadrul Poliţiei Române pe raza căreia s-a
produs evenimentul sau, în oraşe cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori şi în municipii, la
unitatea de poliţie locală, pentru întocmirea documentelor de constatare.”
15. Alineatul (1) al articolului 109 va avea următorul cuprins:
„(1) Constatarea contravenţiilor la regimul circulaţiei rutiere şi aplicarea sancţiunilor se face,
de regulă, direct de către poliţistul rutier, în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de
către poliţiştii de frontieră, iar în oraşe şi municipii de către lucrătorii poliţiei locale, cu atribuţii în
domeniul circulaţiei rutiere.”
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Art. VII – Codul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
78 din 30 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după
cum urmează:
1. Alineatul (21) al articolului 145 va avea următorul cuprins:
„(21) Copia ordonanţei procurorului sau, după caz, a încheierii judecătorului ori a instanţei de
judecată se comunică, în aceeaşi zi, învinuitului sau inculpatului, secţiei de poliţie în a cărei rază
teritorială locuieşte acesta, jandarmeriei, poliţiei locale, organelor competente să elibereze paşaportul,
organelor de frontieră, precum şi altor instituţii, în vederea asigurării respectării obligaţiilor care îi
revin. Organele în drept refuză eliberarea paşaportului sau, după caz, ridică provizoriu paşaportul pe
durata măsurii.”
2. Alineatul (1) al articolului 184 va avea următorul cuprins:
„(1) Mandatul de aducere se execută prin organele poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei locale.”
3. La alineatul (1) al articolului 214, după litera c) se intorduce o nouă literă, litera, d), cu
următorul cuprins:
„d) poliţiştii locali cu statut special pentru infracţiunile constatate pe timpul executării
atribuţiilor de serviciu specifice.”
4. Alineatul (11) al articolului 454 va avea următorul cuprins:
„(11) Instanţa de executare comunică hotărârea prin care s-a dispus amânarea executării
pedepsei, în ziua în care aceasta devine definitivă, secţiei de poliţie în a cărei rază teritorială locuieşte
condamnatul, jandarmeriei, poliţiei locale, organelor competente să elibereze paşaportul, organelor de
frontieră, precum şi altor instituţii, în vederea asigurării respectării obligaţiilor impuse. Organele în
drept refuză eliberarea paşaportului sau, după caz, ridică provizoriu paşaportul pe durata amânării.”
Art. VIII – Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 29 septembrie 2004, se modifică
după cum urmează:
1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
„Art. 8 - Se înfiinţează comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la
nivelul tuturor consiliilor locale, formată din primar, secretarul comunei sau al oraşului, după caz,
reprezentanţi ai Poliţiei Române, poliției locale şi ai jandarmeriei.”
2. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
„Art. 16 - Comandanţii organelor de jandarmerie şi ai poliţiei locale sau persoanele
desemnate de aceştia au obligaţia de a asigura protecţia participanţilor şi de a stabili împreună cu
organizatorii măsurile ce trebuie luate pentru desfăşurarea adunărilor publice declarate, în condiţii de
deplină ordine.”
3. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
„Art. 17 - În cazul în care adunările publice îşi pierd caracterul paşnic şi civilizat, poliţia locală
şi trupele de jandarmi, cu sprijinul Poliţiei Române, vor interveni pentru împiedicarea sau
neutralizarea manifestărilor ce tulbură grav ordinea şi liniştea publică, pun în pericol viaţa, integritatea
corporală a cetăţenilor, a trupelor de ordine sau ameninţă cu devastări ori distrugeri de clădiri şi alte
bunuri de interes public sau privat.”
4. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
„Art. 27 - Contravenţiile prevăzute la art. 26 se constată de poliţişti, jandarmi, de primari sau
de împuterniciţii acestora, precum şi de poliţişti locali, anume desemnaţi.”
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Art. IX – Alineatul (1) al articolului 6 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 31 ianuarie 2011, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Contravenţiile se constată de către poliţişti din cadrul Poliţiei Române, jandarmi, primari,
împuterniciții acestuia, polițiști locali anume desemnaţi, precum și poliţiştii de frontieră, pentru
faptele constatate în zona specifică de competenţă.”
Art. X – La alineatul (2) al articolului 14 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi
muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 30 iunie 2004, cu
modificările şi completările ulterioare, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) demnitarii, magistraţii, diplomaţii, militarii, şi poliţiştii, precum și polițiștii locali din
cadrul structurilor de ordine publică și circulație rutieră, pe perioada cât sunt în activitate şi după
încetarea activităţii, pensionare, trecerea în rezervă sau retragere, după caz, cu excepţia situaţiei în care
aceştia şi-au pierdut calitatea din motive imputabile lor;”
Art. XI – Articolul 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa,
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 641 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
290/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 43 - Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 42 şi aplicarea sancţiunilor se fac de
către persoane împuternicite din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, de
către poliţişti, precum și de către poliţişti locali cu competenţe în domeniul ordinii şi liniştii
publice.”
Art. XII – Alineatul (1) al articolului 25 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 14 iunie 2004, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoane împuternicite,
potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor, al Ministerului Administraţiei şi Internelor și al poliției locale.”
Art. XIII – Alineatul (1) al articolului 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002
privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi şi agresivi, publicată în monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2003, cu
modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii poliţiei
sanitare veterinare, de către personalul anume desemnat din cadrul Ministerului de Interne, precum și
de personalul poliției locale, anume desemnat.”
Art. XIV – Articolul 45 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 12 decembrie 2006, se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„(1) Poliția locală din municipii, orașe cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori și
sectoarele municipiului Bucureşti are următoarele obligaţii privind evidenta militară:
a) sa înmâneze cetăţenilor incorporabili şi rezerviştilor ordinele de chemare şi sa-i trimită la
data, ora şi locul prevăzute de acestea;
b) sa comunice centrelor militare, semestrial, situaţia cetăţenilor romani, incorporabili şi
rezervişti, cu domiciliul în străinătate;
c) sa urmărească, în baza măsurilor ordonate de organele de urmărire penală, şi sa conducă la
locul indicat de acestea cetăţenii incorporabili şi rezerviştii neprezentaţi la încorporare sau mobilizare,
mobilizaţi la locul de munca, absenţi nejustificat, precum şi militarii dezertori;
d) sa întocmească anual tabele nominale cu cetăţenii romani, bărbaţi, care urmează sa
împlinească 18 ani în anul următor şi sa le trimită centrului militar pana la data de 1 noiembrie;
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e) sa comunice centrelor militare, în termen de 10 zile, cazurile de deces ale cetăţenilor
incorporabili şi rezerviştilor;
f) sa comunice lunar centrelor militare cetăţenii incorporabili şi rezerviștii care şi-au schimbat
domiciliul pe raza de competenta, pe suport de memorare.
(2) Structurile prevăzute la alin. (1) situate în localităţile în care nu funcţionează centre
militare au, în plus fata de cele specificate la alin. (1), următoarele obligaţii pe linia evidentei militare:
a) sa ţină evidenta nominală a cetăţenilor incorporabili şi a rezerviștilor;
b) sa actualizeze în documentele de evidenta militară ale cetăţenilor incorporabili şi ale
rezerviștilor datele privind luarea ori scoaterea din evidenta, schimbarea domiciliului sau reşedinţei şi
sa le comunice lunar centrelor militare.
(3) În comune şi oraşe cu o populaţie sub 20.000 de locuitori, obligaţiile prevăzute la alin.
(1) şi (2) în sarcina poliţiei locale, se îndeplinesc de către structurile specializate ale Ministerului
Administraţiei şi Internelor.”
Art. XV – Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
„Art. 30 - La amenajarea, modificarea sau sistematizarea intersecţiilor dintre drumurile publice,
precum şi la trecerile la nivel peste sau pe sub calea ferată se va obţine acordul administratorului
drumului, al poliţiei rutiere din cadrul Poliției Române sau, după caz, în orașe cu o populaţie de
peste 20.000 de locuitori și municipii, al poliției locale, precum şi, după caz, acordul
administratorului de infrastructură feroviară.”
2. Alineatul (1) al articolului 31 va avea următorul cuprins:
„(1) Indicatoarele de semnalizare a trecerilor la acelaşi nivel cu calea ferată se realizează de
către administratorul drumului, cu avizul administratorului căii ferate şi poliţiei rutiere din cadrul
Poliției Române sau, după caz, în orașe cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori și municipii,
al poliției locale”
3. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
„Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu poliţia rutieră din cadrul Poliției
Române sau, după caz, în municipii cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori și orașe,
împreună cu poliția locală au obligaţia de a reglementa circulaţia, parcarea, staţionarea şi oprirea pe
străzi a vehiculelor. Parcarea în localităţi se asigura de către administraţia publica locală în locuri
special amenajate, în afară benzilor de circulaţie şi a trotuarelor, amplasate de comun acord cu poliţia
rutieră sau poliția locală, după caz.”
4. Articolul 34 va avea următorul cuprins:
„În zonele protejate ale localităţilor se va urmări descurajarea sau interzicerea circulaţiei de
tranzit, în condiţiile legii, prin asigurarea unor trasee de deviere corespunzătoare, cu acordul
administratorului drumului şi al poliţiei rutiere din cadrul Poliției Române sau, după caz, în orașe
și municipii, al poliției locale.”
5. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 35 vor avea următorul cuprins:
„(2) Amplasarea staţiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane prin
servicii regulate se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale cu avizul
administratorului drumului şi al poliţiei rutiere din cadrul Poliției Române sau, după caz, în orașe
cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori și municipii, al poliției locale.
(3) Semnalizarea staţiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane prin
servicii regulate şi amenajarea acestora se asigură de către consiliile locale în intravilan şi de către
consiliile judeţene în extravilan, indiferent de categoria drumului, cu avizul administratorului drumului
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şi al poliţiei rutiere din cadrul Poliției Române sau, după caz, în orașe cu o populaţie de peste
20.000 de locuitori și municipii, al poliției locale.”
6. Litera a) a articolului 43 va avea următorul cuprins:
„a) competiţiile sportive, fără avizul prealabil al administratorului drumului şi al poliţiei
rutiere din cadrul Poliției Române sau, după caz, în orașe cu o populaţie de peste 20.000 de
locuitori și municipii, al poliției locale. Organizatorii poarta răspunderea şi iau toate măsurile pentru
siguranţa traficului rutier şi redarea ulterioara a drumului pentru circulaţia publica, în condiţiile
existente anterior organizării competiţiei;”
7. Alineatele (1), (2) şi (4) ale articolului 44 vor avea următorul cuprins:
„(1) Administratorii drumurilor pot institui restricţii temporare, parţiale sau totale de circulaţie,
pentru executarea unor lucrări, conform normelor stabilite prin ordin comun al ministrului
transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor, cu informarea prealabilă,
inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, a
poliţiei rutiere din cadrul Poliției Române sau, după caz, în orașe cu o populaţie de peste 20.000
de locuitori și municipii, al poliției locale şi a utilizatorilor.
(2) Pentru protecţia unor sectoare de drumuri, în condiţii justificate, administratorul acestora
poate institui restricţii de circulaţie, semnalizate corespunzător, privind categoriile de transport, viteza,
perioadele şi intervalele orare, masele şi/sau dimensiunile maxime admise ale vehiculelor ce pot utiliza
sectorul respectiv, după informarea prealabilă, inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, a poliţiei rutiere din cadrul Poliției Române sau,
după caz, în orașe cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori și municipii, al poliției locale şi a
utilizatorilor.
……………………………………………
(4) Se interzice blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe ampriza drumurilor
publice, cu excepţia cazurilor autorizate de administratorul drumului şi de poliţia rutieră sau, după
caz, de poliția locală şi care vor fi semnalizate corespunzător.”
8. Alineatul (4) al articolului 45 va avea următorul cuprins:
„(4) În cazul accidentelor rutiere care au avut drept consecinţe şi degradarea şi/sau distrugerea
elementelor care fac parte integrantă din drum, poliţia rutieră sau, după caz, poliția locală
informează de îndată administratorul drumului cu privire la acestea şi consemnează daunele în
procesul-verbal de constatare, în condiţiile legii.”
9. Alineatul (1) al articolului 52 va avea următorul cuprins:
„(1) Proiectarea, construcţia sau amenajarea căilor de acces la drumurile deschise circulaţiei
publice se face potrivit legislaţiei în vigoare de către cei interesaţi, cu acordul prealabil al
administratorului drumului public şi cu avizul poliţiei rutiere din cadrul Poliției Române sau, după
caz, în orașe cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori și municipii, al Poliției locale.”
10. Litera c) a articolului 612 va avea următorul cuprins:
„c) ofiţerii şi agenţii de poliţie rutieră sau polițiști locali, după caz, în lipsa personalului
prevăzut la lit. a) şi b).”
Art. XVI – Articolul 60 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind
transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2005, cu modificările şi completările
ulterioare, se completează cu o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
„e) lucrători desemnaţi de primari din cadrul poliţiei locale din oraşe cu o populaţie de peste
20.000 de locuitori şi municipii, cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice.”
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Art. XVII – Articolul 45 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificările şi completările
ulterioare, se completează cu un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
„(9) Competenţa de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor, prevăzută la alin. (8)
în sarcina ofițerilor și/sau agenților de poliție din cadrul Poliției Române care au calitatea de polițiști
rutieri, se exercită în orașe cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori și municipii și de către lucrătorii
desemnați de primari, din cadrul poliției locale, cu atribuții în domeniul circulației rutiere.”
Art. XVIII – Articolul 37 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim
de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. După litera f) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul
conţinut:
„f1) structurile poliției locale din orașe cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori și
municipii;”
2. Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) În traficul rutier, controlul autovehiculelor se va efectua de către reprezentanții
autorităților menționate la alin. (1) lit. a) - c), e), g) și h), numai împreună cu poliția rutieră din cadrul
Poliției Române sau, în municipii și orașe, împreună cu poliția locală.”
Art. XIX – La articolul 2 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor
activităţi comerciale ilicite, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 5 mai
2009, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către funcţionarii din aparatul
de specialitate al primarului, lucrători anume desemnaţi din cadrul poliţiei locale, organele Gărzii
Financiare, organele controlului financiar şi de personalul Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi
Poliţiei de Frontieră Române.”
Art. XX – Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor
şi a jocurilor sportive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 11 ianuarie 2008,
se modifică după cum urmează:
1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
„Art. 3 - (1) Menţinerea ordinii publice pe traseele de deplasare către bazele sportive, în
localităţi sau în afara acestora, până la limita exterioară zonei apropiate, se realizează în mod
nemijlocit de către organele de poliţie competente teritorial din cadrul Poliţiei Române sau, în
oraşele cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori şi în municipii, de către poliţia locală.
(2) Unităţile de jandarmi vor informa organele de poliţie aparţinând Poliţiei Române,
precum şi poliţia locală cu privire la traseele de deplasare ale echipelor şi suporterilor.”
2. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
„Art. 28 - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către poliţişti din cadrul
Poliţiei Române şi jandarmi, respectiv de către poliţişti locali pentru faptele din domeniul de
competenţă materială a acestora.”
3. Articolul 46 va avea următorul cuprins:
„Art. 46 - Constatarea infracţiunilor prevăzute de prezenta lege se face de către jandarmi şi
poliţişti din cadrul Poliţiei Române, respectiv de către poliţiştii cu statut special din cadrul
poliţiei locale în caz de flagrant.”
Art. XXI - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţilor
deliberative ale administraţiei publice locale din oraşe cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori şi
municipii, la propunerea primarilor, au obligaţia de a aproba înfiinţarea sau, după caz, reorganizarea
poliţiei locale, în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1), respectiv alin. (2) din Legea nr. 155/2010.
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(2) În situaţia nerespectării termenului prevăzut la alin. (1) direcţiile generale ale finanţelor
publice suspendă alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat, repartizate potrivit art. 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, până la data la care autorităţile administraţiei publice locale fac dovada
îndeplinirii obligaţiei respective.
Art. XXII - (1) Bunurile mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului, aflate în
administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, a Inspectoratului General al Poliţiei Române, a
Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau a inspectoratelor judeţene de poliţie,
destinate activităţilor desfăşurate de structurile Poliţiei Române care se preiau de către poliţiile locale,
sau care sunt aferente atribuţiilor Poliţiei Române care vor fi desfăşurate de poliţiile locale, se transmit
în proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale şi în administrarea consiliilor locale,
respectiv a Consiliului general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.
(2) Predarea-primirea bunurilor mobile şi imobile prevăzute la alin. (1), de la Ministerul
Administraţiei şi Internelor şi de la structurile sale, la consiliile locale şi la Consiliul General al
municipiului Bucureşti, se realizează pe bază de protocoale, în condiţiile legii.
(3) Unităţile de administrare ale bunurilor mobile şi imobile prevăzute la alin. (1), aparţinând
Ministerului Administraţiei şi Internelor, au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la publicarea
prezentei legi în Monitorul Oficial al României, să inventarieze toate bunurile respective, în vederea
întocmirii protocoalelor prevăzute la alin. (2).
Art. XXIII - (1) De la data înfiinţării sau, după caz, a reorganizării poliţiilor locale de la
nivelul fiecărui oraş sau municipiu, în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea nr.
155/2010, personalul încadrat în structurile Poliţiei Române care se preiau la poliţiile locale, se
transferă în interesul serviciului, în condiţiile legii, şi se numeşte pe funcţii, prin dispoziţii al
primarilor, la poliţiile locale respective, păstrându-şi toate drepturile dobândite anterior.
(2) Preluarea structurilor, a posturilor şi personalului încadrat pe aceste posturi, de la Poliţia
Română la poliţiile locale, se va face pe bază de protocoale încheiate între primarii oraşelor şi
municipiilor în care funcţionează poliţiile locale respective şi şefii inspectoratelor judeţene de poliţiei
în a căror rază de competenţă teritorială se află oraşele sau municipiile respective.
(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la nivelul fiecărui
inspectorat judeţean al poliţiei se vor inventaria structurile, numărul de posturi şi numărul de personal
care va face obiectul transferului în urma preluării prin protocoalele prevăzute la alin. (2).
Art. XXIV - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările rezultate în
baza protocoalelor prevăzute la Art. XXII alin. (2) şi la Art. XXIII alin. (2), în volumul şi structura
bugetului de stat, bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor şi în bugetele locale.
Art. XXV - (1) Pentru anul 2011, finanţarea cheltuielilor curente aferente activităţilor şi
personalului poliţiei locale prevăzut la art.14 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 155/2010 se asigură prin
diminuarea fondurilor alocate Ministerului Administraţiei şi Internelor şi suplimentarea bugetelor
instituţiilor prevăzute la 39 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 155/2010, în condiţiile legii.
(2) Începând cu data de 01.01.2012, finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente
activităţilor şi personalului poliţiei locale prevăzut la art.14 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 155/2010 se
asigură din bugetele instituţiilor prevăzute la art. 39 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 155/2010, în condiţiile
legii.
Art. XXVI - Până la operaţionalizarea poliţiilor locale care se înfiinţează sau, după caz, se
reorganizează în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 155/2010, sarcina asigurării
misiunilor specifice structurilor care se preiau la poliţiile locale revine structurilor teritoriale ale
Poliţiei Române. Data operaţionalizării şi preluării efective a misiunilor de către poliţia locală se
stabileşte prin protocolul prevăzute la Art. XXIII alin. (2).
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Art. XXVII – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile art. 40 din
Legea nr. 155/2010 se vor aplica numai pentru structurile de poliţie locală din oraşele cu o populaţie
sub 20.000 de locuitori, din comune şi din sectoarele municipiului Bucureşti.
(2) Poliţiştilor locali care la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt detaşaţi în temeiul art.
40 din Legea nr. 155/2010, la poliţiile locale din oraşe cu o populaţie de peste 20.000 locuitori şi din
municipii, le va înceta detaşarea de la data reorganizării acestor structuri în conformitate cu prevederile
art. 3 alin. (2) din aceeaşi lege, dar nu mai târziu de data la care se împlineşte termenul de un an pentru
care au fost detaşaţi.
Art. XXVIII- Poliţiştilor locali din oraşe cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori şi din
municipii, ale căror posturi, în urma reorganizării poliţiei locale, vor fi prevăzute cu atribuţii care pot fi
îndeplinite exclusiv de către funcţionarii publici cu statut special, urmează să li se aplice în mod
corespunzător prevederile Legii nr. 188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
referitoare la situaţia reducerii posturilor ca urmare a reorganizării instituţiei publice.
Art. XXIX - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
(2) Până la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica acolo unde este
necesar, hotărârile date în aplicarea actelor normative modificate prin prezenta lege.
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