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             Către, 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun suplimentar asupra proiectului de Lege  pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice, trimis spre dezbatere, în fond, în 
procedură de urgenţă, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, înregistrat cu nr.4c-11/628 din 28 iunie 2018 şi 
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu adresa nr. PL-x 405 din 27 iunie 2018, înregistrat cu 
nr.4c-12/437 din 28 iunie 2018. 
            În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice, fiind 
incidente prevederile art.73 alin.(3) lit.h) din Constituţia României, republicată. 
 
 

PREŞEDINTE,                  PREŞEDINTE,                                   
                    Nicuşor HALICI                                                            Dorel-Gheorghe CĂPRAR 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  
ŞI IMUNITĂŢI 
Nr.4c-11/628/28.06.2018 

 COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE  
PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 
Nr.4c-12/437/28.06.2018 

 
            Bucureşti, 12 decembrie 2018 

                                               PL-x 405/2018 
   

RAPORT COMUN SUPLIMENTAR 
asupra proiectului de Lege  pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi 

siguranţei publice 
 

 
Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât, în şedinţa din ziua de 19 noiembrie 2018, în temeiul art.70 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, retrimiterea proiectului de 
Lege  pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice la comisiile 
sesizate în fond, în vederea unei noi examinări şi depunerii unui raport comun suplimentar. 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege  pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice, trimis Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi cu adresa nr. PLx. 405 din 27 iunie 2018, înregistrat cu nr.4c-11/628 din 28 iunie 2018 şi Comisiei pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu adresa nr. PL-x 405 din 27 iunie 2018, înregistrat cu nr.4c-12/437 din 28 
iunie 2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 25 iunie 2018. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu dispoziţiile art.75 alin.(1) din Constituţia 
României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
ordinii şi siguranţei publice în scopul adoptării unor măsuri care să conducă la creşterea capacităţii de intervenţie în acest 
domeniu, prin instituirea instrumentelor legale necesare exercitării atribuţiilor de serviciu sau îndeplinirii misiunilor, dar 
şi a celor necesare asigurării unei protecţii juridice şi fizice a personalului angajat. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, conform adresei cu nr.114 din 
21 februarie 2018. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil proiectul de 
lege, cu majoritate de voturi, conform adresei cu nr.4c-6/372/05.09.2018. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat favorabil proiectul de lege în şedinţa 
din data de 3 iulie 2018, cu majoritate de voturi, conform adresei cu nr.4c-6/329/03.07.2018. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, membrii celor două comisii sesizate în fond au dezbătut proiectul de lege în şedinţă comună, 
în ziua de 30 octombrie 2018. 

  Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi ai Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională au fost prezenţi la şedinţă conform listelor de prezenţă. 

  În temeiul prevederilor art.56 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, la dezbaterea iniţiativei legislative au participat, în calitate de invitaţi, domnul subsecretar de stat 
Mihai Chirică, domnul Giani Nica, secretar general adjunct în Ministerul Afacerilor Interne şi domnul Lucian Marin – 
I.G.P.R..  
          În urma dezbaterilor, deputaţii prezenţi la şedinţa comună a celor două comisii sesizate în fond au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, un raport comun de 
adoptare a proiectului de Lege  pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi 
siguranţei publice, cu amendamentele admise din Anexa nr.1 şi cu amendamentele respinse din Anexa nr.2, anexe 
care fac parte integrantă din prezentul raport. 

În conformitate cu prevederile art.61, art.63 și art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, membrii celor două comisii sesizate în fond au dezbătut din nou proiectul de lege 
în şedinţă comună, în ziua de 12 decembrie 2018. 

  Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi ai Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională au fost prezenţi la şedinţă conform listelor de prezenţă. 
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  În temeiul prevederilor art.56 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, la dezbaterea iniţiativei legislative au participat, în calitate de invitaţi din partea Ministerului 
Afacerilor Interne, domnul Giani Nica - secretar general adjunct şi domnul Lucian Marin – I.G.P.R..  
          În urma dezbaterilor, deputaţii prezenţi la şedinţa comună a celor două comisii sesizate în fond au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, un raport comun de 
adoptare a proiectului de Lege  pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi 
siguranţei publice, cu amendamentele admise din Anexa nr.1 şi cu amendamentele respinse din Anexa nr.2, anexe 
care fac parte integrantă din prezentul raport.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice, fiind 
incidente prevederile art.73 alin.(3) lit.h) din Constituţia României, republicată. 
 
 

PREŞEDINTE,                  PREŞEDINTE,                                   
                    Nicuşor HALICI                                                            Dorel-Gheorghe CĂPRAR 
 
 
 
 
 

     SECRETAR,                SECRETAR, 
             Aida-Cristina CĂRUCERU             Dumitru LUPESCU 

 
 

 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,          Consilier parlamentar,     
Rodica Penescu         Cătălin Chiper      
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   Anexa 
Anexa nr. 1 

 
AMENDAMENTE ADMISE 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice 
 

 
Nr. 
crt. 

Text în vigoare 
Legea nr.61/1991 

 

Text iniţiator 
Guvernul României 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 
amendamente 

1.   
--------------------------------- 

Lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte 

normative din domeniul ordinii 
şi siguranţei publice 

Nemodificat  

2.  Legea nr.61/1991 pentru 
sancţionarea faptelor de 
încălcare a unor norme de 
convieţuire socială, a 
ordinii şi liniştii publice 
 

Art.I.- 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.96 din 7 februarie 2014, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 

Nemodificat  

3.    
 
 
 
----------------------------------------
 
 

1. La articolul 2, punctele 1 şi 
31 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
1. săvârşirea în public de fapte, 
acte sau gesturi obscene, 
proferarea de injurii, expresii 
jignitoare sau vulgare, 

Demnitatea şi onoarea sunt, 
prin definiţie,  valori 
caracteristice exclusiv 
persoanelor fizice, 
nicidecum persoanelor 
juridice. 
MAI – p.d.v. 
Amendamentul redă textul 
în vigoare al reglementării.  
Văzând motivarea, suntem 
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ameninţări cu acte de violenţă 
împotriva persoanelor sau 
bunurilor acestora, de natură să 
tulbure ordinea şi liniştea publică 
sau să provoace indignarea 
cetăţenilor ori să lezeze 
demnitatea şi onoarea 
acestora; 
 
31) refuzul unei persoane de a 
da relaţii pentru stabilirea 
identităţii sale sau de a se 
prezenta la sediul poliţiei, la 
cererea ori la invitaţia 
justificată a organelor de 
urmărire penală sau a 
organelor de ordine publică, 
aflate în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu; 
 
Autor: Grup USR 
Aprobat: Comisiile reunite 
 

de acord cu eliminarea 
sintagmei „sau a instituţiilor 
publice” (dacă aceasta este 
intenţia de reglementare 
urmărită).  
Refuzul de a da relaţii 
pentru stabilirea identităţii 
include şi refuzul de a se 
legitima. Simpla nedeţinere 
a actului de identitate nu ar 
trebui sancţionată atât de 
drastic atâta vreme cât 
persoana legitimată 
comunică în mod corect 
datele sale de identificare. 
Suntem de acord cu 
amendamentul propus, cu o 
corecţie terminologică: 
„31) refuzul unei persoane 
de a da relaţii pentru 
stabilirea identităţii sale sau 
de a se prezenta la sediul 
poliţiei, la cererea ori la 
invitaţia justificată a 
organelor de urmărire 
penală sau a organelor de 
ordine publică, aflate în 
exercitarea atribuţiilor de 
serviciu;”

4.  Art. 2. 
Constituie contravenţie 
săvârşirea oricăreia dintre 
următoarele fapte, dacă nu 
sunt comise în astfel de 
condiţii încât, potrivit legii 
penale, să fie considerate 
infracţiuni: 

1. La articolul 2, punctul 36 se 
abrogă. 

Se elimină.  
Autor: Grup PSD 
 

Împiedicarea unui poliţist 
de a duce la îndeplinire o 
serie de obligaţii de serviciu 
(de către o persoană, alta 
decât cea care face obiectul 
măsurilor poliţieneşti-terţ), 
constituie o atingere adusă 
însăşi autorităţii statului. 
Nu este vizată orice 
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... 
36. împiedicarea, sub orice 
formă, a organelor 
însărcinate cu menţinerea 
ordinii publice de a-şi 
îndeplini obligaţiile de 
serviciu privind 
legitimarea sau 
conducerea unei persoane 
la sediul poliţiei ori al altui 
organ de stat sau de a lua 
măsurile necesare pentru 
menţinerea ori restabilirea 
ordinii publice. 

obligaţie de serviciu, ci doar 
cele care privesc 
legitimarea, controlul 
corporal, al bagajelor şi al 
vehiculului sau conducerea 
unei persoane la sediul 
poliţiei ori al altui organ de 
stat. 
A se vedea, în completare, 
motivaţia de la art.92.  

5.  Art. 3 
(1) Contravenţiile prevăzute 
la art. 2 se sancţionează 
după cum urmează: 
 
a) cu amendă de la 100 lei 
la 500 lei, cele prevăzute la 
pct. 3), 4), 11), 14), 17), 
18), 22), 31), 33) şi 34); 
b) cu amendă de la 200 lei 
la 1.000 lei, cele prevăzute 
la pct. 1), 12), 16), 24), 25) 
şi 28); 
c) cu amendă de la 500 lei 
la 1.500 lei, cele prevăzute 
la pct. 2), pct. 5)-7), pct. 8)-
10), pct. 13), 15), 19), 20), 
26), 27), 29) şi pct. 32); 
d) cu amendă de la 2.000 

2. La articolul 3 alineatul (1), 
literele a), c), d) şi f) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
„a) cu amendă de la 100 lei la 
500 lei, cele prevăzute la pct. 3), 
4), 11), 14), 17), 18), 22), 33) şi 
34); 
 
... 
 
 
c) cu amendă de la 500 lei la 
1.500 lei, cele prevăzute la pct. 
2), pct. 5)-7), pct. 8)-10), pct. 
13), 15), 19), 20), 26), 29, 31 şi 
pct. 32); 
d) cu amendă de la 2.000 lei la 

2. La articolul 3 alineatul (1), 
literele a), c) și d) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
 

 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) cu amendă de la 500 lei la 
1.500 lei, cele prevăzute la pct. 
2), pct. 5)-10), pct. 13), 15), 19), 
20), 26), 29, 31 şi pct. 32); 
 
Nemodificat 

Se propune majorarea 
amenzii pentru refuzul de a 
relaţii pentru stabilirea 
identităţii, de legitimare cu 
actul de identitate sau de 
prezentare la sediul poliţiei, 
atunci când există o 
solicitare legală. 
Un astfel de refuz, duce într-
o zonă de derizoriu 
autoritatea statului şi pune 
poliţia în situaţia de a aloca 
resurse suplimentare pentru 
realizarea altor activităţi 
care să conducă la 
identificarea persoanei; în 
acelaşi timp, această 
activitate, care se desfăşoară 
în limite clare, ce nu permit 
legitimarea „abuzivă” (a se 
vedea textul şi motivaţia 
art.312, propus a fi introdus 
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lei la 3.000 lei, fapta 
prevăzută la pct. 30); 
 
e) cu amendă de la 100 lei 
la 500 lei, faptele prevăzute 
la pct. 21) şi 23); 
 
f) cu amendă de la 3.000 lei 
la 6.000 lei, faptele 
prevăzute la pct. 35) şi 36). 

3.000 lei, fapta prevăzută la pct. 
27 şi 30); 
 
... 
 
 
 
f) cu amendă de la 3.000 lei la 
6.000 lei, faptele prevăzute la 
pct. 35).” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Autor: Grupurile PSD 
Aprobat: Comisiile reunite 
 
 
 
f)  Se elimină.  
Autor: Grup PSD 
 

în Legea nr.218/2002), 
odată ce se prelungeşte 
nejustificat, conduce la 
ineficienţa operaţională a 
activităţii poliţieneşti; 
consecinţa este însăşi faptul 
că poliţistul nu poate 
interveni în alte situaţii, în 
care prezenţa sa ar putea 
avea un impact semnificativ 
pentru soluţionarea speţei. 
De asemenea, constatăm că 
organizarea de petreceri cu 
caracter privat în condiţii 
care tulbură liniştea 
locuitorilor reprezintă un 
fenomen, „încurajat” şi de 
valoarea mică a amenzii. 
Reformularea lit. f) vizează 
corelarea cu soluţia propusă 
la art.92. 
Motivarea 
amendamentelor: 
Pentru a asigura eficienţa 
măsurilor, este necesar ca 
nivelul amenzilor să fie 
descurajator.  
Însă, această majorare a 
cuantumurilor trebuie 
analizată prin prisma Legii 
nr.203/2018 privind măsuri 
de eficientizare a achitării 
amenzilor contravenţionale, 
care a stabilit, ca regulă 
generală (şi nu doar dacă 
legea specială prevede), 
posibilitatea plăţii a 
jumătate din minimul 
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amenzii în 15 zile de la data 
înmânării sau comunicării 
procesului-verbal de 
constatare a contravenţiei. 
Astfel, impactul majorării 
este parţial atenuat, având în 
vedere că regula amintită se 
va aplica şi în cazul Legii 
nr.61/1991 (ceea ce nu se 
întâmpla în trecut). 

6.  (Art. 2 din Legea 
nr.61/1991) 
1) săvârşirea în public de 
fapte, acte sau gesturi 
obscene, proferarea de 
injurii, expresii jignitoare 
sau vulgare, ameninţări cu 
acte de violenţă împotriva 
persoanelor sau bunurilor 
acestora, de natură să 
tulbure ordinea şi liniştea 
publică sau să provoace 
indignarea cetăţenilor ori să 
lezeze demnitatea şi 
onoarea acestora sau a 
instituţiilor publice; 
... 
25) tulburarea, fără drept, a 
liniştii locuitorilor prin 
producerea de zgomote cu 
orice aparat sau obiect ori 
prin strigăte sau larmă; 
26) tulburarea liniştii 
locatarilor între orele 22,00-

3. După articolul 4 se introduce 
un nou articol, art.41, cu 
următorul cuprins: 
 
“Art.41.-Repetarea 
contravenţiilor prevăzute la art.2 
pct.1), 25), 26) şi 27), într-un 
interval de 24 de ore de la 
constatarea primei fapte, se 
sancţionează după cum urmează: 
 
a) cu amendă de la 500 la 1.500 
lei sau prestarea a 50 – 100 de 
ore de activităţi în folosul 
comunităţii, faptele prevăzute la 
pct.1) şi 25); 
 
 
b) cu amendă de la 2.000 la 
3.000 lei sau prestarea a 70 – 120 
de ore de activităţi în folosul 
comunităţii, faptele prevăzute la 
pct.26); 
 

3. Nemodificat 
 
 

a. În Legea nr.61/1991 sunt 
enumerate o serie de fapte 
(pct.25, 26, 27) care, prin 
modul de manifestare 
afectează /deranjează 
comunitatea. Deşi legea 
prevede la acest moment, ca 
instrument de restabilire a 
ordinii publice, aplicarea 
sancţiunii contravenţionale, 
aceasta îşi dovedeşte 
ineficienţa, de unde şi 
reacţia societăţii care 
reclamă lipsa unei protecţii 
efective în faţa unor astfel 
de manifestări. 
 
b. De asemenea, Legea 
nr.61/1991 sancţionează cu 
amendă contravenţională, 
comportamentul verbal şi 
gesticulatoriu neadecvat, de 
natură a produce anumite 
consecinţe. Aceste fapte 
trebuie să primească un 
răspuns adecvat şi pentru 
situaţia în care, după 
aplicarea amenzii, sunt 
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8,00 şi 13,00-14,00 de către 
orice persoană prin 
producerea de zgomote, 
larmă sau prin folosirea 
oricărui aparat, obiect ori 
instrument muzical la 
intensitate mare în 
localurile sau în sediile 
persoanelor juridice, în 
locuinţele persoanelor 
fizice sau în oricare alt loc 
din imobile cu destinaţia de 
locuinţe ori situat în 
imediata vecinătate a 
acestora; 
27) organizarea de petreceri 
cu caracter privat şi 
utilizarea de aparatură 
muzicală la intensitate de 
natură a tulbura liniştea 
locuitorilor, în corturi, alte 
amenajări sau în spaţiu 
neacoperit, situate în 
perimetrul apropiat 
imobilelor cu destinaţia de 
locuinţe sau cu caracter 
social, în mediul urban; 
 

c) cu amendă de la 3.000 la 6.000 
lei sau prestarea a 100 – 150 de 
ore de activităţi în folosul 
comunităţii, faptele prevăzute la 
pct.27).” 

reluate; cum, astfel de 
situaţii stau, de regulă, la 
baza escaladării faptelor 
antisociale (prin trecerea de 
la violenţe verbale la 
violenţe fizice) devine 
justificată introducerea unui 
interval de timp determinat, 
pentru a sancţiona 
repetabilitatea (interesul este 
de a readuce 
comportamentul persoanei 
în limitele decenţei, şi nu de 
a crea un „cazier” al faptelor 
de această natură). 
  
Prin urmare, propunerile 
MAI vizează crearea unui 
cadru legal mai aspru, 
pentru situaţia în care, într-
un interval de 24 de ore, 
contravenientul repetă fapte 
pentru care a fost deja 
sancţionat contravenţional.  
 
Din practica organelor de 
ordine publică, a reieşit că, 
de foarte multe ori, 
aplicarea amenzii nu este 
îndestulătoare pentru a 
determina încetarea 
acţiunilor ilegale. Uneori, 
petrecerile private sunt 
organizate cu bună ştiinţă, 
apreciindu-se că este 
preferabilă amenda în locul 
identificării unor locaţii 
adecvate pentru astfel de 
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activităţi; în unele cazuri, 
cei vizaţi propun chiar 
aplicarea amenzilor până la 
epuizarea chitanţierului, 
pentru a putea continua 
evenimentul fără a mai fi 
„deranjaţi” de organele de 
aplicare a legii. Pentru astfel 
de situaţii, este necesar ca 
textul legii să prevadă, ca 
alternativă, sancţiunea 
prestării unei activităţi în 
folosul comunităţii. Textul 
este în acord cu dispoziţiile 
art.9 alin.(1) şi (2) din O.G. 
nr.2/2001, respectiv art.1 
din O.G. nr.55/2002, şi 
vizează valorificarea 
posibilităţii oferite de acest 
(din urmă) act normativ, 
prevăzută de art.6 teza a II-
a, care stipulează că: „Dacă, 
în raport cu gravitatea 
faptei, se apreciază că 
amenda este 
neîndestulătoare, agentul 
constatator încheie procesul 
verbal de constatare a 
contravenţiei şi îl 
înaintează, în cel mult 48 de 
ore, instanţei competente.” 
[Pentru a da eficienţă acestei 
sancţiuni, MAI propune, 
printr-un demers separat, 
completarea art.287 Cod 
penal, astfel încât, să fie 
incriminată şi fapta de a nu 
respecta hotărârea 
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judecătorească prin care s-
a aplicat sancţiunea 
prestării unei activităţi în 
folosul comunităţii; 
incriminarea trebuie să 
vizeze doar acele situaţii de 
rea-voinţă, enumerate în 
prezent de art.21 din O.G. 
nr.55/2002. Propunerea ţine 
seama şi de Deciziile Curţii 
Constituţionale, nr.641/2011 
şi nr.697/2014, care au 
statuat că sancţiunea 
prestării unei activităţi în 
folosul comunităţii nu se 
încadrează în sfera 
sintagmei „muncă forţată” 
şi nu încalcă art.42 din 
Constituţie.] 

7.  Art. 9. – Dispoziţiile 
prezentei legi se întregesc 
cu prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări 
prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, cu excepţia 
dispoziţiilor privind plata 
a jumătate din minimul 
amenzii. 

 
 
 
----------------------------------------
 

4. Articolul 9 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art. 9. – Dispoziţiile prezentei 
legi se completează cu 
prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 
 
Autor amendament: 
Grupurile 
PSD+USR+Minorităţi 
 

Motivare amendament: 
Se impune eliminarea 
sintagmei care face referire 
la exceptarea aplicării plăţii 
a jumătate din minimul 
amenzii, pentru a se asigura 
corelarea cu Legea 
nr.203/2018 privind măsuri 
de eficientizare a achitării 
amenzilor contravenţionale. 
Astfel, noua lege a stabilit o 
regulă generală privind 
plata a jumătate din minimul 
amenzii în 15 zile de la data 
înmânării sau comunicării 
procesului-verbal de 
constatare a contravenţiei, 
fără a mai fi nevoie ca în 
legi speciale să se 
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Aprobat: Comisiile reunite prevadă/excludă acest lucru.  
8.   

 
 

4. După articolul 9 se introduce 
un nou articol, art.91, cu 
următorul cuprins: 
 “Art.91.- (1) Fapta persoanei 
care, după ce a fost avertizată, 
împiedică în mod nemijlocit 
organul de ordine publică de a-şi 
îndeplini, în condiţiile legii, 
obligaţiile de serviciu referitoare 
la legitimarea, controlul corporal, 
al bagajelor şi al vehiculului sau 
conducerea unei persoane la 
sediul poliţiei ori al altui organ 
de stat, constituie infracţiune şi 
se pedepseşte cu închisoare de la 
3 luni la un an sau cu amendă, 
dacă fapta nu constituie o 
infracţiune mai gravă. 
 
(2) Avertizarea prevăzută la 
alin.(1) se face verbal, prin 
cuvintele: Acţiunea 
dumneavoastră este ilegală, 
continuarea acesteia atrage 
răspunderea penală, potrivit 
legii! 
 
(3) Dispoziţiile alin. (1) nu se 
aplică în cazul persoanei care 
face obiectul măsurilor ce trebuie 
luate de către organul de ordine 
publică.” 

Se elimină. 
Autor: Grup USR 
(adoptat de plenul CD) 
 
 

Textul este corelat cu soluţia 
de abrogare a pct.36 de la 
art.2 
Noua faptă penală propusă 
urmăreşte să protejeze 
activitatea autorităţilor 
competente în etapa pre-
penală (înainte de începerea 
urmăririi penale) şi 
reprezintă o completare a 
infracţiunii de 
obstrucţionare a justiţiei, 
faptă prevăzută şi pedepsită 
de art. 271 din Codul penal. 
De altfel, pedeapsa propusă 
este similară celei de la 
art.271 din Codul penal. 
Se instituie un nivel de 
exigenţă asemănător celui 
care se regăseşte şi în alte 
state. Cu titlu de exemplu, 
potrivit art. 119 din Codul 
penal danez, este 
incriminată fapta persoanei 
care împiedică organele de 
ordine publică să îşi 
exercite atribuţiile conferite 
de lege, iar în conformitate 
cu prevederile art. 129 din 
Codul penal canadian, este 
sancţionată persoana care 
în mod intenţionat 
obstrucţionează un 
funcţionar public sau un 
poliţist în îndeplinirea 
îndatoririlor sale ori pe o 
persoană care acordă o 
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 asistenţă legală ori se opune 
unui astfel de ofiţer sau 
agent. Totodată, în 
Finlanda, poliţistul aflat în 
exercitarea atribuţiilor de 
serviciu nu trebuie să fie 
deranjat sau atins, să se 
strige la acesta, sau în orice 
alt fel să fie distras de la 
îndeplinirea misiunii, 
persoanele care nu se 
conformează putând fi 
amendate, reţinute şi 
condamnate la o pedeapsă 
cu închisoarea. 
[Textul alin.(1) a fost 
reformulat potrivit 
observaţiilor din procedura 
de transparenţă 
decizională]. 
MAI 
Nu poate fi  justificată în 
nici un fel acțiunea unei 
persoane care împiedică 
polițistul să-și desfășoare 
activitatea.  
 
Demersul concordă cu 
scopul activității 
polițienești, de a rezolva 
situațiile de criză (în 
domeniul ordinii publice), 
prin mijloace imediate, 
eficiente și, pe cât posibil, 
non-violente. Altfel spus, 
poliția are nevoie de 
instrumente care să prevină 
escaladarea conflictelor 
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între cetățeni și autorități și 
nu urmărește producerea 
acestor conflicte pentru a 
putea justifica utilizarea 
forței. 
Pentru a institui garanții 
suplimentare, propunem 
reformularea alin.(2) 
(inclusiv prin adăugarea 
unei teze noi). 

9.  Legea nr. 218/2002 
privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei 
Române 
 
 
 
 
 

Art. II. - Legea nr.218/2002 
privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române, 
republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.307 din 
25 aprilie 2014, cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează, după 
cum urmează: 

5. Nemodificat  

10.  Art. 26 
(1) Poliţia Română are 
următoarele atribuţii 
principale: 
... 
2. aplică măsuri de 
menţinere a ordinii şi 
liniştii publice, a siguranţei 
cetăţeanului, de prevenire 
şi combatere a fenomenului 
infracţional şi de 
identificare şi contracarare 
a acţiunilor elementelor 
care atentează la viaţa, 
libertatea, sănătatea şi 

1. La articolul 26 alineatul (1), 
punctele 2 şi 4 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
 
 
2. aplică măsuri pentru 
menţinerea ordinii şi siguranţei 
publice, aplică măsuri, potrivit 
competenţelor stabilite prin 
lege, pentru prevenirea şi 
combaterea fenomenului 
infracţional şi terorismului, de 
identificare şi contracarare a 
acţiunilor elementelor care 
atentează la viaţa, libertatea, 

6. Nemodificat pct.2. - Poliţia Română nu 
aplică măsuri de menţinere 
a ordinii publice, ci chiar 
menţine ordinea publică.  
pct.4. - Diversificarea 
metodelor infracţionale şi 
necesitatea creării unor 
reglementări adecvate 
contextului de securitate 
actual, impune lărgirea 
sferei de exercitare a 
atribuţiilor Poliţiei Române, 
inclusiv pentru 
neutralizarea dispozitivelor  
radioactive nucleare, 
chimice sau biologice (nu 
doar a celor explozive), 
amplasate în scopul 
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integritatea persoanelor, a 
proprietăţii private şi 
publice, precum şi a altor 
interese legitime ale 
comunităţii; 
... 
4. asigură, direct sau în 
cooperare cu alte instituţii 
abilitate potrivit legii, 
executarea controalelor 
tehnice şi intervenţiilor 
pirotehnice pentru 
prevenirea, descoperirea şi 
neutralizarea dispozitivelor 
explozive amplasate în 
scopul tulburării ordinii 
publice, vătămării 
integrităţii corporale, 
sănătăţii persoanelor sau 
provocării de daune 
proprietăţii publice ori 
private; 

sănătatea şi integritatea 
persoanelor, a proprietăţii private 
şi publice, precum şi a altor 
interese legitime ale comunităţii; 
 
... 
4. asigură, direct sau în cooperare 
cu alte instituţii abilitate potrivit 
legii, executarea controalelor 
tehnice şi intervenţiilor 
pirotehnice pentru prevenirea, 
descoperirea şi neutralizarea 
dispozitivelor explozive, 
radioactive, nucleare, chimice 
sau biologice amplasate în 
scopul tulburării ordinii publice, 
vătămării integrităţii corporale, 
sănătăţii persoanelor sau 
provocării de daune proprietăţii 
publice ori private;  
 

tulburării ordinii publice, 
vătămării integrităţii 
corporale, sănătăţii 
persoanelor sau provocării 
de daune proprietăţii publice 
ori private. 
 

11.   2. La articolul 26 alineatul (1), 
după punctul 4 se introduc 
două noi puncte, pct.41 şi 42, cu 
următorul cuprins: 
“41. desfăşoară activităţi de 
negociere şi asigură intervenţia, 
pentru eliberarea persoanelor 
lipsite de libertate în mod ilegal, 
imobilizarea sau neutralizarea 
persoanelor care folosesc arme 
de foc ori alte mijloace care pot 

7. Nemodificat pct.41 şi 42. – motivaţie 
identică cu cea de la pct.4. 
Trebuie spus că, Poliţia 
Română îndeplineşte astfel 
de misiuni şi în prezent, în 
contextul atribuţiilor sale 
generale privind prinderea 
celor care comit infracţiuni 
şi apararea vieţii, 
integrităţii corporale şi 
sănătăţii persoanelor. Cu 
toate acestea, raportat la 
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pune în pericol viaţa, sănătatea 
sau integritatea corporală a 
persoanei; 
 
42. desfăşoară activităţi specifice, 
potrivit competenţelor stabilite 
prin lege, ca reacţie la acte de 
terorism iminente sau în 
desfăşurare în scopul 
împiedicării ori limitării efectelor 
acestuia, neutralizării acţiunilor 
agresive şi/sau a mijloacelor şi  
dispozitivelor utilizate de 
terorişti;” 

specificul unor astfel 
intervenţii, pentru a asigura 
o cât mai mare 
previzibilitate normelor, am 
apreciat că este necesar ca 
respectivele competenţe să 
fie prezentate distinct în 
cuprinsul actului normativ.  
 

12.   
 
 
 
 
11. asigură protecţia 
martorului, informatorului 
şi a victimei, în condiţiile 
legii; 
 
12. asigură, conform legii, 
protecţia magistraţilor şi a 
familiilor lor, în cazurile în 
care viaţa, integritatea 
corporală sau avutul 
acestora sunt supuse unor 
ameninţări; 
 
 

3. La articolul 26 alineatul (1), 
punctele 11, 12 şi 15 se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
“11. asigură protecţia martorului, 
colaboratorului, informatorului 
şi a victimei, în condiţiile legii; 
 
 
12. asigură protecţia poliţiştilor, 
magistraţilor şi a familiilor 
acestora, în cazurile în care 
viaţa, integritatea corporală sau 
avutul acestora sunt supuse unor 
ameninţări, a demnitarilor cu 
atribuţii în domeniul afacerilor 
interne şi a familiilor acestora, 
precum şi a conducătorilor 

8. Nemodificat Existenţa în Codul de 
procedură penală a 
instituţiei „colaboratorului”, 
adică a acelei persoane cu o 
altă identitate decât cea 
reală care este folosită în 
scopul obţinerii de date şi 
informaţii cu privire la 
săvârşirea unei infracţiuni, 
reclamă extinderea 
atribuţiilor de protecţie pe 
care, potrivit legii, Poliţia 
Română le exercită deja cu 
privire la martor, informator 
şi victimă. 
În egală măsură, prin natura 
atribuţiilor de serviciu, în 
situaţii similare 
magistraţilor se pot regăsi 
şi alte categorii: poliţiştii, 
deminitarii cu atribuţii în 
domeniul afacerilor interne 
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15. foloseşte metode şi 
mijloace tehnico-ştiinţifice 
în cercetarea locului faptei 
şi la examinarea probelor şi 
a mijloacelor materiale de 
probă, efectuând constatări 
şi expertize criminalistice, 
prin specialişti şi experţi 
proprii acreditaţi, precum şi 
rapoarte criminalistice de 
constatare, rapoarte de 
interpretare a urmelor sau 
de evaluare a 
comportamentului 
infracţional ori a 
personalităţii criminale; 

autorităţilor străine, cu 
atribuţii în domeniul afacerilor 
interne sau justiţiei, aflaţi în 
România în vizite oficiale sau 
în misiune; 
…………………………………. 
 
15. foloseşte metode şi mijloace 
tehnico-ştiinţifice în cercetarea 
locului faptei şi la examinarea 
probelor şi a mijloacelor 
materiale de probă, efectuând 
constatări şi expertize 
criminalistice, prin specialişti 
şi/sau experţi proprii acreditaţi, 
precum şi rapoarte criminalistice 
de constatare, rapoarte de 
constatare tehnico-ştiinţifice, 
rapoarte de interpretate a urmelor 
sau de evaluare a 
comportamentului infracţional 
ori a personalităţii criminale;” 
 

ori conducătorii autorităţilor 
străine, cu atribuţii în 
domeniul afacerilor interne 
sau justiţiei, aflaţi în 
România în vizite oficiale 
sau misiune. 
Pentru a valorifica 
tehnologia deţinută de 
Poliţia Română (cu 
implicaţii pozitive în ceea ce 
priveşte utilizarea mai 
eficientă a resurselor 
bugetare), precum şi 
expertiza în efectuarea unor 
lucrări ştiinţifice prin 
intermediul unor sisteme 
acreditate, este necesară 
conferirea competenţei de a 
efectua, alături de expertize 
criminalistice şi expertize 
tehnice. Acestea vor fi 
efectuate în condiţiile O.G. 
nr. 2/2000 privind 
organizarea activităţii de 
expertiză tehnică judiciară şi 
extrajudiciară, din dispoziţia 
organelor de urmărire 
panală sau a instanţelor de 
judecată. 
Referirea la „expertize 
tehnice”, din motivarea de 
mai sus, este eronată. 

13.   
 
 
 
 

4. La articolul 26 alineatul (1), 
după punctul 15 se introduce 
un nou punct, pct.151, cu 
următorul cuprins: 
 

9. Nemodificat Potrivit art. 41 alin. (2) din 
Legea nr. 218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române, în 
efectuarea investigaţiilor, 
poliţistul este obligat să se 
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--------------------------------- 

“151. foloseşte metode şi 
mijloace de prelucrare şi 
analiză a datelor şi 
informaţiilor, elaborează şi, 
după caz, pune la dispoziţia 
autorităţilor şi organelor 
competente, analize 
operaţionale, tactice sau 
strategice ori alte produse 
analitice, în scopul prevenirii, 
depistării, investigării sau 
urmăririi penale a 
infracţiunilor sau executării 
pedepselor, prevenirii şi 
combaterii altor fapte ilegale, 
precum şi al menţinerii ordinii 
şi siguranţei publice;” 
 

bazeze pe date sau 
informaţii privind 
săvârşirea unor fapte 
ilegale. Activitatea oricărei 
poliţii este orientată de 
rezultatul prelucrării datelor 
şi informaţiilor deţinute, 
astfel încât resursele umane 
şi logistice să fie utilizate în 
condiţii de eficienţă şi 
eficacitate.  
În prezent, în activitatea 
proprie, Poliţia Română 
foloseşte metode şi mijloace 
de prelucrare şi analiză a 
datelor şi informaţiilor, 
elaborează şi, după caz, 
diseminează autorităţilor şi 
organelor competente, 
analize operaţionale, tactice 
sau strategice ori alte 
produse analitice, în scopul 
prevenirii, depistării, 
investigării sau urmăririi 
penale a infracţiunilor sau 
executării pedepselor, 
prevenirii şi combaterii 
altor fapte ilicite, precum şi 
al menţinerii ordinii şi 
siguranţei publice.   
În contextul în care 
ameninţările la adresa 
securităţii interne a Uniunii 
Europene au devenit mai 
complexe, hibride, 
asimetrice, neconvenţionale, 
internaţionale, cu o evoluţie 
rapidă şi dificil de prevăzut, 
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iar linia de demarcaţie dintre 
securitatea internă şi externă 
este din ce în ce mai 
neclară, rolul şi importanţa 
pe care le au aceste mijloace 
de lucru, impun stabilirea în 
concret a procesului de 
utilizare a acestora ca o 
atribuţie de sine stătătoare 
a poliţiei. Acest fapt va 
permite în viitor 
îmbunătăţirea schimbului de 
informaţii şi de bune 
practici, intensificarea 
cooperării operaţionale cu 
poliţiile statelor statele 
membre şi cu agenţiile 
Uniunii Europene, o mai 
bună utilizare a 
instrumentelor şi bazelor de 
date existente. 

14.   
 
 
 
16. efectuează studii şi 
cercetări ştiinţifice pentru 
îmbunătăţirea metodelor şi 
mijloacelor tehnico-
ştiinţifice criminalistice;  
 
 
 
 
 
 

5. La articolul 26 alineatul (1), 
punctele 16 şi 28 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
 
“16. efectuează, independent 
sau în cooperare, evaluări, 
studii şi cercetări ştiinţifice 
pentru îmbunătăţirea metodelor 
şi mijloacelor folosite în 
activitatea de poliţie, în special 
a celor tehnico-ştiinţifice 
criminalistice, de analiză a 
informaţiilor, de prevenire şi 
combatere a infracţiunilor sau 
a altor fapte ilegale, precum şi 

10.Nemodificat Pentru a permite 
dezvoltarea tuturor 
instrumentelor de lucru 
folosite în prezent în 
activitatea de poliţie, 
precum şi pentru 
identificarea unor noi 
metode şi mijloace, este 
necesară completarea 
cadrului legal în maniera 
prezentată. 
Completarea propusă are 
rolul de a actualiza 
prevederile legii cu normele 
adoptate după anul 2002, în 
domeniul cooperării şi 
asistenţei poliţieneşti 
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28. conlucrează cu structuri 
de profil din alte state şi de 
la nivelul unor instituţii 
internaţionale pentru 
prevenirea şi combaterea 
criminalităţii 
transfrontaliere; 
 

pentru identificarea unor noi 
metode şi mijloace; 
 
…………………………………. 
 
28. desfăşoară, potrivit legii, 
activităţi specifice de cooperare 
şi asistenţă poliţienească 
internaţională, precum şi de 
cooperare judiciară 
internaţională în materie 
penală, conlucrează cu structuri 
de profil din alte state şi de la 
nivelul unor instituţii 
internaţionale pentru prevenirea 
şi combaterea criminalităţii 
transfrontaliere ori pentru 
schimb sau transfer de 
experienţă şi bune practici; 
 

internaţionale, precum şi 
cooperării judiciare 
internaţionale în materie 
penală. În contextul 
provocărilor cu care se 
confruntă în prezent 
Uniunea Europeană 
(terorismul, extremismul 
violent, criminalitatea 
transfrontalieră organizată 
criminalitatea informatică, 
etc.), cooperarea cu poliţiile 
statelor membre reprezintă 
un pilon important în lupta 
împotriva fenomenului 
infracţional.  
 
Un domeniu de cooperare 
cu autorităţile competente 
ale statelor membre, la fel 
de important ca schimbul de 
informaţii, îl reprezintă 
schimbul şi transferul de 
expertiză şi bune practice. 

15.  Art. 31 
(1) În realizarea atribuţiilor 
ce îi revin, potrivit legii, 
poliţistul este învestit cu 
exerciţiul autorităţii 
publice şi are următoarele 
drepturi şi obligaţii 
principale: 
a) să legitimeze şi să 
stabilească identitatea 
persoanelor care încalcă 
dispoziţiile legale ori sunt 

6. La articolul 31 alineatul (1), 
literele a), b), f) şi k) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
“a) să legitimeze şi să stabilească 
identitatea persoanelor, în 
condiţiile prezentei legi; 
 

11.Nemodificat lit. a) – Legitimarea şi 
stabilirea identităţii 
persoanelor necesită o 
reglementare previzibilă, 
astfel încât cetăţeanul să 
cunoască toate situaţiile şi 
condiţiile în care se 
realizează. Aceste detalieri 
sunt esenţiale, pentru că 
modalităţile în care 
poliţistul poate acţiona 
trebuie să fie cunoscute, 
atât de acesta, cât şi de 
cetăţean (ca o garanţie că 
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indicii că acestea pregătesc 
sau au comis o faptă 
ilegală; 
 
b) să conducă la sediul 
poliţiei pe cei care, prin 
acţiunile lor, periclitează 
viaţa persoanelor, ordinea 
publică sau alte valori 
sociale, precum şi 
persoanele suspecte de 
săvârşirea unor fapte 
ilegale, a căror identitate 
nu a putut fi stabilită în 
condiţiile legii; în cazurile 
nerespectării dispoziţiilor 
date de poliţist, acesta este 
îndreptăţit să folosească 
forţa; verificarea situaţiei 
acestor categorii de 
persoane şi luarea 
măsurilor legale, după caz, 
se realizează în cel mult 24 
de ore, ca măsură 
administrativă; 
............................................. 
f) să efectueze, cu 
respectarea dispoziţiilor 
legale, controale ale 
persoanelor şi bagajelor, 
precum şi ale vehiculelor 
aflate în circulaţie, atunci 
când există indicii 

 
 
 
 
b) să conducă persoane la sediul 
poliţiei, ca măsură 
administrativă, în condiţiile 
prezentei legi; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………… 
f) să efectueze controlul corporal 
al persoanei legitimate şi, după 
caz, al bagajelor sau vehiculului 
utilizat de aceasta, în condiţiile 
prezentei legi; 
 
 

este tratat în respect faţă de 
lege). 
A se vedea art. 322.  
lit. b) – Textul în vigoare 
referitor la conducerea la 
sediul poliţiei necesită a fi 
îmbunătăţit, pentru ca, prin 
norme predictibile să se 
asigure garanţiile juridice 
necesare cu privire la 
respectarea drepturilor 
persoanei. 
De aceea, propunem ca 
această măsură 
administrativă să fie tratată 
pe larg, astfel încât dreptul 
poliţistului să fie 
acompaniat şi de obligaţii, 
care să se constituie în 
garanţii asupra respectării 
drepturilor persoanei 
A se vedea art. 324, 325, 
326,  327 şi 328.  
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temeinice cu privire la 
săvârşirea unor infracţiuni 
sau posibile acţiuni 
teroriste; 
…………………………… 
 
k) să solicite sprijinul 
cetăţenilor pentru 
urmărirea, prinderea, 
imobilizarea şi conducerea 
la unităţile de poliţie a 
persoanelor care au comis 
fapte penale; 
 

 
 
 
 
………………………………… 
 
k) să solicite, în condiţiile legii, 
sprijinul populaţiei pentru 
urmărirea, prinderea, 
imobilizarea şi conducerea 
persoanelor la sediul poliţiei, 
precum şi pentru asistarea la 
efectuarea unor acte 
procedurale;” 

 
 
 
 
 
 
 
 
lit. k) – textul a fost 
reformulat pentru mai multă 
rigoare. 

16.   7. La articolul 31 alineatul (1), 
după litera l) se introduc şase 
noi litere, lit. m) - r), cu 
următorul cuprins: 
„m) să interzică, temporar, 
necesarul sau prezenţa oricărei 
persoane în perimetrul locului 
săvârşirii unor infracţiuni sau 
contravenţii, dacă prin aceasta ar 
fi afectată desfăşurarea normală a 
activităţii organelor abilitate; 
 
 
 
 
n) să interzică oricărei persoane, 
ca temporar, să pătrundă într-un 
spaţiu delimitat, marcat sau pe 
care l-a indicat, într-un imobil 

12. Nemodificat 
 
 
m) să interzică, temporar, 
accesul sau prezenţa oricărei 
persoane în perimetrul locului 
săvârşirii unor infracţiuni sau 
contravenţii, dacă prin aceasta ar 
fi afectată desfăşurarea normală a 
activităţii organelor abilitate, 
legată de probarea faptelor; 
 
Autor: Grup USR 
Aprobat: Comisiile reunite 
 
n) Nemodificat 
 
 
 

lit. m) – considerăm că nu 
se justifică prezenţa unei 
persoanei neautorizate în 
„perimetrul locului 
săvârşirii unor infracţiuni 
sau a altor fapte 
antisociale”, în contextul 
importanţei acestuia pentru 
probarea faptelor. 
lit. n) – textul are în vedere 
protejarea vieţii persoanelor 
şi eliminarea riscului 
împiedicării desfăşurării 
normale a activităţii 
organelor abilitate. 
[lit. n) a fost reformulată 
potrivit observaţiilor din 
procedura de transparenţă 
decizională, prin eliminare 
sintagmei „ori să-l 
părăsească”] 
lit. o) – deşi rezidă din 
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sau mijloc de transport, dacă prin 
aceasta s-ar pune în pericol viaţa, 
sănătatea sau integritatea 
corporală, a sa ori a altei 
persoane, sau ar fi afectată 
desfăşurarea normală a activităţii 
organelor abilitate; 
 
o) să avertizeze persoanele, prin 
orice mijloace, să înceteze 
acţiunile ilegale; 
 
p) să oprească forţat şi să 
imobilizeze vehicule, inclusiv 
prin utilizarea mijloacelor din 
dotare, în condiţiile legii; 
 
q) să consulte specialişti ori 
experţi, să solicite şi, în 
condiţiile legii, să obţină obiecte, 
înscrisuri sau relaţii oficiale de la 
autorităţi ori instituţii publice, 
precum şi să solicite obiecte, 
înscrisuri sau relaţii de la 
persoane juridice de drept privat 
ori de la persoane fizice; 
 
r) să exercite orice alte drepturi şi 
să îndeplinească orice alte 
îndatoriri prevăzute de lege.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
o)Nemodificat 
 
 
 
p) Nemodificat 
 
 
 
 
q) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r) Nemodificat 

competenţele conferite 
poliţiei, acest drept al 
poliţistului nu avea o 
consacrare expresă. 
lit. p) – motivarea este 
aceeaşi ca la lit. o. 
lit. q) – în activitatea sa, 
poliţistul nu se poate baza 
doar pe propriile cunoştinţe, 
ci este obligat să se consulte 
cu persoane a căror 
expertiză poate contribui la 
formarea unei concluzii 
corecte. 
Motivare amendamente 
USR: 
Necesitatea introducerii 
acestor interdicţii decurge 
din nevoia de a elimina 
riscul pentru viaţa, sănătatea 
sau integritatea corporală a 
persoanelor ori pentru a nu 
aduce atingere bunei 
desfăşurări a activităţii 
organelor abilitate legate de 
probarea unor fapte ilicite. 
MAI - p.d.v. 
Suntem de acord cu 
amendamentul propus la 
lit.m). 
Nu suntem de acord cu 
amendamentul propus la 
lit.n), pentru că textul nu 
vizează doar „probarea 
faptelor”; de exemplu, 
temporar, se interzice 
accesul într-un imobil, 
pentru a se efectua o 



 25

verificare pirotehnică; de 
asemenea, Poliţia Română 
este solicitată să intervină 
pentru a asigura 
desfăşurarea normală a 
activităţii altor instituţii 
publice.

17.   
 

8. După articolul 32 se introduc 
treisprezece noi articole, 
art.321 – art.3213, cu următorul 
cuprins: 
“Art. 321.- (1) Poliţistul are 
dreptul să solicite persoanei 
legitimate să ţină mâinile la 
vedere şi, după caz, să renunţe 
temporar la mijloacele ce pot fi 
folosite pentru un atac armat. 
 
 
 
 
 
(2) Poliţistul are dreptul să 
solicite persoanei care face 
obiectul controlului corporal să 
adopte o poziţie inofensivă, ce 
permite realizarea efectivă şi în 
siguranţă a acestui control. Prin 
poziţie inofensivă se înţelege: 
a) ţinerea mâinilor deasupra 
capului sau paralel cu solul; 
b) depărtarea picioarelor; 
c) adoptarea poziţiei şezut; 
d) adoptarea poziţiei culcat; 

13. Nemodificat 
 
 
 
“Art.321.- (1) Poliţistul are 
dreptul să solicite persoanei care 
face obiectul legitimării să ţină 
mâinile la vedere şi, după caz, să 
renunţe temporar la mijloacele ce 
pot fi folosite pentru un atac 
armat.” 
 
Autor: Grupurile PSD 
Aprobat: Comisiile reunite 
 
(2) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În orice procedură de 
intervenţie, aplicabilă şi în 
alte state, activitatea 
poliţistului trebuie să se 
desfăşoare în siguranţă; 
rolul poliţistului este de a 
proteja populaţia, chiar şi 
atunci când trebuie să ia 
anumite măsuri împotriva 
unor persoane. Or,  acest 
lucru nu se poate realiza 
fără un cadru normativ 
adecvat, care să evite 
arbitrariul, comportamentul 
abuziv, dar şi orice situaţie 
care favorizează o posibilă 
agresiune.  
Cât priveşte sintagma atac 
armat, pe care o regăsim în 
general în sfera 
reglementărilor privind uzul 
de armă, este de reţinut că 
nu doar o armă de foc poate 
produce vătămarea gravă 
sau chiar suprimarea vieţii, 
ci şi un obiect sau dispozitiv 
letal (furcă, topor sau altă 
unealtă care nu este 
destinată săvârşirii sau 
respingerii unui atac, dar 
care are potenţialul de a 



 26

e) altă poziţie a corpului, care 
previne săvârşirea unei acţiuni 
violente îndreptate împotriva 
poliţistului şi respectă demnitatea 
umană. 
 
(3) Solicitarea de a adopta o 
poziţie inofensivă trebuie să fie 
adecvată pericolului pe care-l 
poate reprezenta persoana şi să 
nu depăşească nevoile reale 
pentru atingerea scopului 
intervenţiei. Se interzice 
solicitarea adoptării poziţiei şezut 
sau culcat în cazul femeilor cu 
semne vizibile de sarcină, 
persoanelor cu semne vizibile ale 
unei dizabilităţi şi copiilor. 
 
 (4) În înţelesul prezentei legi, 
prin atac armat se înţelege atacul 
săvârşit de o persoană cu o armă 
de foc sau cu obiecte, 
dispozitive, substanţe sau 
animale ce pot pune în pericol 
viaţa, sănătatea ori integritatea 
corporală a persoanelor. 
 
(5) Se prezumă intenţia săvârşirii 
unei acţiuni violente îndreptate 
împotriva poliţistului fapta 
persoanei de a se apropia de 
acesta după ce, în prealabil, a 

 
 
 
 
 
 
(3) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Nemodificat 

produce un impact vital), o 
substanţă (corozivă – de 
exemplu, acid) sau chiar 
animal (periculos sau 
antrenat să aibă un 
comportament agresiv, la 
comandă). O definire a 
acestei sintagme nu vizează 
justificarea utilizării forţei, 
ci, mai degrabă: 
- conştientizarea faptului că 
agresiunea va primi un 
răspuns pe măsură, 
proporţional şi adaptat 
atacului sau atacatorului,  
- cunoaşterea limitelor forţei 
care poate fi aplicată ca 
răspuns, dar şi 
- crearea unui 
comportament adecvat 
solicitărilor legale, respectiv 
exercitării atribuţiilor de 
serviciu în condiţii care să 
excludă escaladarea 
violenţei. 
 
Nu trebuie neglijat faptul că 
utilizarea forţei este 
rezultatul analizei şi deciziei 
luate în anumite condiţii 
specifice (în fracţiuni de 
secundă, în medii potenţial 
nesigure, incerte sau care 
pot suferi modificări rapide, 
în raport de comportamentul 
şi capacitatea persoanei de 
săvârşi o acţiune violentă), 
iar instituirea unei prezumţii 
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fost avertizată prin cuvintele: 
Poliţia, stai! – Nu te apropia!, 
ori de a nu se conforma 
solicitărilor prevăzute la alin.(1) 
sau (2). 
 

de intenţie a unei acţiuni 
violente îndreptate 
împotriva poliţistului are 
legătură cu crearea unui 
prim nivel de alertă. Pe de 
altă parte, este nevoie de un 
text normativ predictibil, 
care să fie cunoscut, 
deopotrivă, de cetăţean şi 
poliţist. 
[alin.1 lit. c şi alin.2 au fost 
reformulate potrivit 
observaţiilor din procedura 
de transparenţă 
decizională]. 

18.   Art. 322.- (1) Poliţistul are 
dreptul să legitimeze şi să 
stabilească identitatea persoanei, 
în situaţia în care: 
a) aceasta încalcă dispoziţiile 
legale, ori există motive 
verosimile pentru a bănui că 
pregăteşte sau a comis o faptă 
ilegală; 
b) există motive verosimile 
pentru a bănui că aceasta a fost 
prezentă la locul săvârşirii unei 
fapte ilegale ori are cunoştinţă 
despre faptă, autor sau despre 
bunurile având legătură cu fapta; 
c) aceasta solicită sprijinul sau 
intervenţia organelor de poliţie, 
ori când din cauza vârstei, stării 
de sănătate, dizabilităţii, 
consumului de alcool sau altor 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dreptul de a legitima 
persoane şi stabili 
identitatea acestora este 
prevăzut de textul în vigoare 
al art.26 lit. a) din Legea 
nr.218/2002. Însă, 
prevederea poate fi 
îmbunătăţită, prin 
enumerarea explicită, 
detaliată, a situaţiilor în 
care se justifică o astfel de 
măsură; de asemenea, 
modalităţile în care 
poliţistul poate acţiona 
trebuie să fie cunoscute, 
atât de acesta, cât şi de 
cetăţean (ca o garanţie că 
drepturile persoanei sunt 
cunoscute şi respectate). 
În situaţiile în care 
legitimarea se face în 
stradă, textul stabileşte clar 
că identificarea persoanei se 
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substanţe psihoactive, ori a altor 
asemenea circumstanţe, necesită 
sprijinul organelor abilitate; 
d) descrierea acesteia corespunde 
unei persoane căutate potrivit 
legii, deţine asupra sa bunuri sau 
se deplasează cu un vehicul, 
ambarcaţiune ori aeronavă care 
corespunde descrierii unor bunuri 
sau mijloace de transport căutate 
potrivit legii; 
e) aceasta desfăşoară o activitate 
supusă, potrivit legii, unor 
autorizări, avize sau înregistrări 
ori este implicată într-o 
procedură legală în faţa unei 
autorităţi sau instituţii publice; 
f) aceasta încearcă să pătrundă 
sau se află într-un spaţiu în care 
accesul este controlat;  
g) cu ocazia unor controale sau 
razii, efectuate în condiţiile art. 
31 alin. (1) lit. g); 
h) există obligaţia legală de a se 
stabili identitatea acesteia. 
 
(2) Persoana legitimată are 
dreptul de a fi informată 
verbal, de către poliţist, cu 
privire la motivul legitimării. 
 
 
(3) Stabilirea identităţii unei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Poliţistul este obligat să 
aducă la cunoştinţă persoanei, 
verbal, motivul legitimării. 
 
Autor: Grupurile reunite PSD 
Aprobat: Comisiile reunite 
 

face pe baza actului de 
identitate, a unui alt act 
prevăzut cu fotografie sau a 
declaraţiilor acesteia, 
precum şi a verificărilor 
poliţistului, realizate pe loc, 
în bazele electronice de 
date.  
Atunci când măsura se 
realizează la sediul poliţiei, 
dacă prezentarea unui act de 
identitate nu a fost posibilă 
sau nu au fost prezentate 
date care să conducă la 
identificarea persoanei, 
paleta verificărilor poate fi 
mult mai largă.  
Trebuie luat în calcul că 
textul se referă şi la 
persoane aflate în dificultate 
(din cauza vârstei, sănătăţii 
mintale, ş.a.m.d.), când 
furnizarea de informaţii cu 
privire la identitate sau 
persoane care pot da astfel 
de detalii (rude) nu este 
obiectiv posibilă. Acesta 
este şi motivul pentru care 
textul va permite realizarea 
unor activităţi, chiar fără 
consimţământul persoanei – 
garanţia respectării 
drepturilor cetăţeanului 
constă în faptul că în această 
situaţie se ajunge doar în 
cazul unui refuz sau al 
incapacităţii persoanei de a 
furniza informaţii relevante. 
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persoane se face pe baza actelor 
de identitate. Atunci când 
persoana nu poate prezenta un 
act de identitate, stabilirea 
identităţii se realizează pe baza 
unui act prevăzut cu fotografie 
sau a declaraţiilor acesteia, 
precum şi a verificărilor 
poliţistului, realizate pe loc, în 
bazele electronice de date la care 
are acces potrivit legii. 
 
(4) La solicitarea poliţistului, 
persoana are obligaţia de a 
înmâna acestuia actele prevăzute 
la alin. (3) şi de a comunica 
informaţiile necesare stabilirii 
sau, după caz, verificării 
identităţii sale.  
 
(5) Atunci când măsurile 
prevăzute la alin. (3) nu au 
permis stabilirea identităţii, 
pentru realizarea acestui scop, 
poliţistul are dreptul să 
procedeze la:  
a) identificarea unei alte 
persoane care poate oferi 
informaţii cu privire la identitate, 
dacă este posibil; 
b) fotografierea, luarea şi 
procesarea amprentelor, 
semnalmentelor şi semnelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De asemenea, se introduc 
garanţii suplimentare, în 
sensul că publicitatea se 
face doar dacă există o 
convingere rezonabilă că 
această măsură va ajuta la 
stabilirea identităţii 
persoanei şi doar în scopul 
identificării persoanei, cu 
respectarea prezumţiei de 
nevinovăţie. 
[alin.4 a fost reformulat 
potrivit observaţiilor din 
procedura de transparenţă 
decizională, pentru a 
exprima mai clar – ca o 
garanţie – că fotografierea, 
procesarea amprentelor, 
semnalmentelor, şamd sunt 
activităţi realizate doar în 
cazul unui eşec de stabilire 
a identităţii] 
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particulare ale persoanei; 
c) să facă publică, prin orice 
mijloace, o fotografie, 
înregistrare, schiţă sau descriere 
a persoanei, dacă există o 
convingere rezonabilă că această 
măsură va ajuta la stabilirea 
identităţii persoanei.  
 
(6) Măsurile prevăzute la alin.(5) 
se realizează chiar şi în lipsa 
consimţământului persoanei. 
Publicitatea se realizează 
exclusiv în scopul identificării 
persoanei, cu respectarea 
prezumţiei de nevinovăţie. 
 
(7) Datele cu caracter personal 
preluate potrivit alin.(5), se şterg 
din bazele de date ale poliţiei 
imediat după identificarea 
persoanei, prin proceduri 
ireversibile, cu excepţia situaţiei 
în care sunt utilizate în cadrul 
unei proceduri judiciare în curs, 
caz în care acestea urmează 
regimul probelor aplicabil 
procedurii judiciare. 

19.   
 
 

Art. 323.- (1) Poliţistul are 
dreptul de a efectua controlul 
corporal al persoanei legitimate 
şi, după caz, al bagajelor sau 
vehiculului utilizat de aceasta, în 

Nemodificat [Textul referitor la 
efectuarea controlului a fost 
rescris, ca urmare a 
valorificării unor observaţii 
primite în cadrul procedurii 
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scopul: 
a) ridicării bunurilor supuse 
confiscării, interzise la deţinere, 
căutate potrivit legii sau care pot 
fi utilizate ca probe într-o 
procedură judiciară, atunci când 
există motive verosimile pentru a 
bănui că persoana are asupra sa 
ori sub controlul său astfel de 
bunuri; 
b) identificării şi ridicării unor 
arme, obiecte sau substanţe, ce 
pot fi folosite împotriva 
poliţistului, a altor persoane sau 
pentru autovătămare, atunci când 
persoana face obiectul măsurii 
conducerii la sediul poliţiei, ori 
al unui mandat de aducere, 
ordonanţe de reţinere, mandat de 
arestare sau de executare a 
pedepselor; 
c) identificării unor documente 
sau înscrisuri care pot servi la 
stabilirea identităţii unei 
persoane aflate în stare de 
inconştienţă; 
d) identificării şi ridicării unor 
arme, obiecte sau substanţe 
periculoase, atunci când persoana 
încearcă să pătrundă sau se află 
în locuri în care este interzis 
accesul cu acestea. 
 

transparenţei decizionale, şi 
relocat de la art.324 din 
forma iniţială a proiectului] 
Potrivit art.31 lit. f) din 
Legea nr.218/2002, în 
vigoare, poliţistul are 
dreptul să efectueze, cu 
respectarea dispoziţiilor 
legale, controale ale 
persoanelor şi bagajelor, 
precum şi ale vehiculelor 
aflate în circulaţie, atunci 
când există indicii temeinice 
cu privire la săvârşirea unor 
infracţiuni sau posibile 
acţiuni teroriste. 
Textul propus vine să 
completeze acest drept cu 
norme precise, clare, 
referitoare la scopul acestei 
activităţi, condiţiile în care 
se realizează (care, în 
acelaşi timp, reprezintă şi 
garanţii privind respectarea 
drepturilor persoanei). 
Ca element de comparaţie, 
în legislaţia elveţiană se 
prevede că Poliţia cantonală 
poate să efectueze controlul 
corporal al unei persoane 
dacă:  
- în funcţie de circumstanţe, 
o astfel de măsură ar fi 
necesară pentru a  
asigura protecţia unui 
membru al Poliţiei 
cantonale sau a unui terţ; 
- detenţia unei persoane 
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(2) Controlul vehiculului se 
poate efectua şi în scopul 
identificării unei persoane date în 
urmărire sau căutată potrivit 
legii, atunci când există motive 
verosimile pentru a bănui că 
aceasta este prezentă în vehicul. 
În înţelesul prezentei legi, prin 
controlul vehiculului se înţelege 
controlul oricărui mijloc de 
transport pe cale rutieră, 
feroviară, aeriană sau pe apă. 
 
 (3) Controlul corporal se 
efectuează, cu respectarea 
demnităţii umane, de către o 
persoană de acelaşi sex cu 
persoana controlată şi presupune 
examinarea externă a corpului şi 
îmbrăcămintei unei persoane, 
vizual, precum şi prin palpare şi 
apăsare. Îmbrăcămintea groasă 
poate fi examinată separat. 
Atunci când prin examinare sunt 
identificate obiecte, la solicitarea 
poliţistului, persoana este 
obligată să le prezinte. 
 
(4) Controlul bagajului 
presupune examinarea externă a 
acestuia, vizual, precum şi prin 
palpare şi apăsare. La solicitarea 
poliţistului, persoana are 

reţinute de către poliţia 
cantonală este justificată în 
temeiul acestei legi sau al 
oricărei alte legi; 
- există motive serioase de a 
bănui că persoana deţine 
obiecte a căror punere în 
siguranţă e prevăzută de 
lege; 
- o astfel de măsură este 
necesară pentru identificare; 
- persoana este vizibil într-o 
stare care exclude 
exercitarea voinţei libere iar 
controlul este necesar pentru 
protecţia acesteia. 
Potrivit aceloraşi 
reglementări, controlul 
corporal constă în căutarea 
obiectelor în hainele 
persoanei vizate, la 
suprafaţa sau în orificiile şi 
cavităţile corpului care pot 
fi examinate fără ajutorul 
unui instrument. 
Dezbrăcarea persoanei este 
admisă numai dacă este 
esenţială pentru înlăturarea 
unui pericol care ameninţă 
viaţa sau integritatea 
corporală. Poliţia cantonală 
poate controla vehiculele şi 
obiectele mobile, dacă: 
- sunt în posesia unei 
persoane susceptibile de a fi 
supusă controlului corporal; 
- există motive să se 
suspecteze că o persoană 
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obligaţia de a le deschide şi de a 
prezenta conţinutul bagajului. 
 
(5) Vehiculul se examinează prin 
vizualizarea compartimentelor 
care, prin construcţie, sunt 
destinate transportului 
pasagerilor şi mărfurilor. La 
solicitarea poliţistului, persoana 
are obligaţia de a deschide şi 
prezenta conţinutul 
compartimentelor. 
 
(6) În situaţia în care 
persoana nu dă curs solicitărilor 
prevăzute la alin.(3) – (5), 
poliţistul poate proceda personal 
la efectuarea activităţilor 
solicitate, inclusiv prin folosirea 
forţei. 
 
 
(7)  Obiectele se examinează 
la exterior fără a fi desfăcute sau 
demontate. Corespondenţa nu se 
deschide sau citeşte şi nu se 
accesează telefonul, un sistem 
informatic ori alt mijloc de 
comunicare sau de stocare a 
datelor. 
 
(8) Nu constituie control corporal 
acţiunea poliţistului de a 

este reţinută ilegal în 
interiorul obiectului sau 
trebuie să fie plasată în 
custodia Poliţiei cantonale; 
- există motive să se 
suspecteze că aceste obiecte 
conţin ele însele obiecte 
care trebuie asigurate. 
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deposeda persoana de o armă de 
foc sau armă albă a cărei deţinere 
este vizibilă sau cunoscută. 
(9) La efectuarea controlului pot 
fi folosite animale de serviciu 
şi/sau mijloace adecvate pentru 
detectarea obiectelor sau 
substanţelor. 
 
(10) Rezultatul controlului se 
consemnează într-un proces-
verbal, care se semnează de 
poliţist şi de persoana în cauză 
sau de reprezentantul legal. O 
copie a procesului-verbal se 
predă persoanei în cauză sau 
reprezentantului legal, refuzul 
semnării sau primirii 
consemnându-se în cuprinsul 
documentului.  
 
 (11) Prevederile prezentului 
articol nu aduc atingere dreptului 
poliţistului de a efectua, după 
caz, percheziţia corporală sau 
percheziţia vehiculului, în 
cazurile şi condiţiile prevăzute de 
normele de procedură penală sau 
de cele privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor 
privative de libertate. 

20.   
 

 
 

 
 

[Textul a fost revizuit, ca 
urmare a valorificării unor 
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Art. 324.- (1) Poliţistul are 
dreptul să conducă o persoană la 
sediul poliţiei, în situaţia în 
care: 
 
 
 
a) în condiţiile art. 322 alin.(3), 
nu s-a putut stabili identitatea 
acesteia, ori există motive 
verosimile pentru a bănui că 
identitatea declarată nu este reală 
sau documentele prezentate nu 
sunt veridice; 
b) din cauza comportamentului, 
locului, momentului, 
circumstanţelor, ori bunurilor 
aflate asupra sa, creează motive 
verosimile pentru a bănui că 
pregăteşte sau a comis o faptă 
ilegală; 
c) prin acţiunile sale periclitează 
viaţa, sănătatea sau integritatea 
corporală, a sa ori a altei 
persoane, sau ordinea publică; 
d) luarea unor măsuri legale, pe 
loc, ar putea crea un pericol 
pentru aceasta sau pentru ordinea 
publică. 
 
(2) Poliţistul are obligaţia de a 
raporta şefului său ierarhic 
despre conducerea persoanei la 

Art. 324.- (1) Poliţistul are 
dreptul să conducă o persoană la 
sediul poliţiei, atunci când: 
 
Autor: Grupurile PSD 
Aprobat: Comisiile reunite 
 
a) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
b) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
c) Nemodificat 
 
 
 
d) Nemodificat 
 
 
 
 
(2) Nemodificat 
 
 

observaţii primite în cadrul 
procedurii transparenţei 
decizionale; textul este 
rezultatul comasării 
propunerilor de la art.323 şi 
art.328, din forma iniţială a 
proiectului] 
Dreptul de a conduce 
persoane la sediul este 
prevăzut de textul în vigoare 
al art.26 lit.b) din Legea 
nr.218/2002. Textul nu 
conţine suficiente norme, 
nici din perspectiva 
poliţistului, nici din cea a 
cetăţeanului, pentru a 
permite respectarea şi 
conformarea întocmai.  
[textul alin.1 lit.c) a fost 
revăzut potrivit 
observaţiilor din procedura 
de transparenţă decizională, 
în sensul că din finalul 
normei a fost eliminată 
sintagma  „... sau alte valori 
sociale”, nepredictibilă] 
În legislaţia multor state 
regăsim faptul că persoanele 
pot refuza să dea declaraţii 
organelor de ordine publică, 
cu excepţia celor privind 
identitatea; în cazul unui 
refuz de a da informaţii 
privind numele, data 
naşterii, anul naşterii, 
ocupaţia şi rezidenţa, ori în 
cazul în care există 
suspiciuni că datele 
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sediul poliţiei, în cel mai scurt 
timp posibil de la momentul 
sosirii la sediu. 
 
(3) Verificarea situaţiei de fapt 
şi, după caz, luarea măsurilor 
legale faţă de persoana condusă 
la sediul poliţiei se realizează, cu 
celeritate. După finalizarea 
acestor activităţi, poliţistul are 
obligaţia de a permite 
persoanei să părăsească, de 
îndată, sediul poliţiei. 
 
(4) Verificarea situaţiei de fapt 
şi, după caz, luarea măsurilor 
legale faţă de persoana condusă 
la sediul poliţiei se realizează 
fără a se depăşi 8 ore de la 
momentul iniţierii deplasării. La 
expirarea acestui termen, 
persoana are dreptul de a 
părăsi sediul poliţiei. 
 
(5) În situaţia în care identitatea 
persoanei nu a putut fi stabilită în 
termenul prevăzut la alin.(4), 
acest termen se prelungeşte cu 
perioada necesară stabilirii 
identităţii, verificării situaţiei de 
fapt şi, după caz, luării măsurilor 
legale, fără a se depăşi 12 ore de 
la momentul iniţierii deplasării. 

 
 
 
 
(3) Persoana este condusă la 
cea mai apropiată unitate de 
poliţie la care se poate realiza 
identificarea sa, verificarea 
situaţiei de fapt şi, după caz, 
luarea măsurilor legale. 
 
 
 
 
(4) Verificarea situaţiei de fapt 
şi, după caz, luarea măsurilor 
legale faţă de persoana condusă 
la sediul poliţiei se realizează de 
îndată, dar nu mai mult de 8 
ore de la momentul iniţierii 
deplasării.  
 
 
 
(5) În situaţia în care identitatea 
persoanei nu a putut fi stabilită în 
termenul prevăzut la alin.(4), 
acest termen se prelungeşte cu 
perioada necesară stabilirii 
identităţii, verificării situaţiei de 
fapt şi, după caz, luării măsurilor 
legale, dar nu mai mult de 12 
ore de la momentul iniţierii 

furnizate sunt neadevărate, 
poliţistul are dreptul să 
conducă persoana respectivă 
la sediul poliţiei (Norvegia - 
The Police Act, nr.53 din 4 
august 1995); poliţistul are 
dreptul să reţină orice 
persoană care refuză să dea 
informaţii referitoare la 
nume, seria actului de 
identiate sau, dacă aceasta 
nu există, data naşterii, 
naţionalitatea şi rezidenţa, 
ori care furnizează 
informaţii false legate de 
aceste date, respectiv să o 
elibereze de îndată ce a 
obţinut astfel de informaţii, 
dar nu mai târziu de 24 de 
ore (Finlanda – Police Act, 
872/2011). De asemenea, în 
legilaţia Republicii Elene, 
reglementările referitoare la 
conducerea cetăţenilor la 
sediul poliţiei în vederea 
identificării acestora şi 
adunării datelor şi 
informaţiilor pentru 
prevenirea şi depistarea 
comiterii de infracţiuni sunt 
prevăzute de Decretul 
Prezidenţial 141/1991: „sunt 
conduse la secţia de poliţie 
pentru verificări persoanele 
care nu pot prezenta acte 
doveditoare ale identităţii, 
sau care datorită locului, 
momentului, 
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La expirarea acestui termen, 
persoana are dreptul de a 
părăsi sediul poliţiei, chiar 
dacă identitatea sa nu a putut 
fi stabilită. 
 
 
 
---------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Dacă în cadrul verificărilor se 
constată existenţa unor indicii cu 
privire la săvârşirea unei 
infracţiuni, se procedează 
conform normelor de procedură 
penală. Dispoziţiile alin.(3)-(5), 
referitoare la dreptul persoanei 
de a părăsi sediul poliţiei, nu se 
aplică în cazul în care s-a dispus 
reţinerea ori arestarea preventivă. 
 
 
 
 
 
 

deplasării.  
 
 
 
(6) Poliţistul are obligaţia de a 
permite persoanei să 
părăsească, de îndată, sediul 
poliţiei: 
a) după finalizarea 
activităţilor, conform alin.(4) 
şi, după caz, alin.(5), sau, 
 
b) după expirarea termenului 
prevăzut la alin.(5), chiar dacă 
identitatea persoanei nu a 
putut fi stabilită. 
 
(7) Dacă în cadrul verificărilor se 
constată existenţa unor indicii cu 
privire la săvârşirea unei 
infracţiuni, se procedează 
conform normelor de procedură 
penală. Dispoziţiile alin.(6) nu se 
aplică în cazul în care s-a dispus 
reţinerea ori arestarea preventivă. 
 
Autor: Grupurile PSD 
Aprobat: Comisiile reunite 

circumstantelor si al 
comportamentului lor 
creează suspiciunea 
comiterii de fapte ilegale”. 
De asemenea, prevederile 
legale din acelasi paragraf 
stipulează că „persoanele 
conduse la secţia de poliţie 
nu rămân la sediul acesta 
decât timpul absolut 
necesar scopului pentru 
care au fost aduse”. 
În egală măsură pot exista şi 
alte motive rezonabile care 
justifică conducerea la 
sediul poliţiei, ce ţin de 
comportamentul de moment 
(de ex. persoana nu poate 
justifica de ce la o oră foarte 
înaintată se află în 
apropierea unui ATM, cu 
diverse instrumente asupra 
sa) sau de existenţa unei 
obligaţii legale care reclamă 
reţinerea sau deţinerea (de 
ex., străinul sau apatridul nu 
respectă măsura luării în 
custodie publică, stabilită şi 
aplicată potrivit O.U.G. 
nr.194/2002 privind regimul 
străinilor în România); pe de 
altă parte, conducerea la 
sediul poliţiei este 
jusitificată, ca decizie de 
protecţie a persoanei, atunci 
când luarea unor măsuri 
legale, pe loc, ar putea crea 
un pericol pentru aceasta 
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sau pentru ordinea publică 
(de ex., persoana care a 
comis o faptă ilegală, este 
subiectul unei forme de 
justiţie „în stradă”). 
Textele propuse la acest 
articol, cât şi la cele care 
completează măsura 
conducerii la sediul poliţiei 
(art.325, 326,  327 şi 328)  
sunt similare unor 
reglementări regăsite în 
legislaţia unor state 
europene (anterior citată, cât 
şi a celor) din Republica 
Elenă, Republica Irlanda, 
Polonia, Portugalia, Olanda, 
Regatul Marii Britanii şi al 
Irlandei de Nord, Ungaria şi 
Franţa, redate detaliat în 
Expunerea de motive a 
proiectului. 

21.   Art. 325. - Dacă persoana 
legitimată sau condusă la sediul 
poliţiei sau al altor instituţii 
prezintă simptome vizibile care 
relevă necesitatea acordării 
asistenţei medicale de urgenţă, în 
cel mai scurt timp, poliţistul 
solicită serviciilor specializate 
acordarea acestei asistenţe. 
  

Nemodificat Textul propus se constituie 
într-o obligaţie a poliţistului 
de a acorda ajutor unor 
persoane aflate în 
dificultate, datorită stării de 
sănătate, şi vine să 
întărească normele care 
constituie garanţii la adresa 
respectării drepturilor 
persoanelor. 
 

22.   Art. 326.- (1) Persoana condusă 
la sediul poliţiei are următoarele 
drepturi: 
a) de a fi informată cu privire la 

(1) Nemodificat 
 
 
 

Acest articol tratează 
exclusiv drepturile 
persoanei şi modalitatea în 
care acestea sunt exercitate.  
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motivele conducerii la sediul 
poliţiei; 
b) de a fi informată cu privire la 
drepturile ce-i revin; 
c) de a formula contestaţie 
împotriva dispunerii măsurii, 
potrivit art.327; 
d) de a fi asistată de un avocat, 
potrivit legii, de a comunica 
direct cu acesta, în condiţii care 
să asigure confidenţialitatea, 
precum şi de a nu da nici o 
declaraţie fără prezenţa acestuia, 
cu excepţia comunicării datelor 
de identificare, ori a unor 
informaţii necesare înlăturării 
unei stări de pericol iminent la 
adresa vieţii, sănătăţii sau 
integrităţii corporale a sa ori a 
altei persoane; 
e) de a solicita informarea unui 
membru de familie sau a altei 
persoane desemnate de aceasta 
cu privire la măsura luată;  
f) de a solicita informarea 
reprezentanţilor diplomatici ai 
statului de provenienţă, în cazul 
cetăţenilor străini; 
g) de a fi consultată de un medic 
sau, pe propria cheltuială, de 
medicul indicat de aceasta; 
h) de a comunica prin interpret 
sau prin intermediul unei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ca urmare a valorificării 
unor observaţii din 
procedura de transparenţă 
decizională, a fost inserat un 
nou drept al persoanei, de a 
contesta măsura conducerii 
la sediu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[textul alin.1 lit.g) a fost 
reformulat, pentru mai 
multă claritate, având în 
vedere unele interpretări 
eronate apărute în cadrul 
procedurii de transparenţă 
decizională] 
Precizăm că dreptul 
prevăzut la alin.1 lit.f) nu se 
referă la acordarea asistenţei 
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persoane cu aptitudini de 
comunicare, în situaţia în care nu 
vorbeşte, nu înţelege limba 
română, nu se poate exprima sau 
prezintă handicap auditiv ori 
surdocecitate. 
 
(2) Informarea persoanei, 
potrivit alin.(1) lit. a), se 
realizează înainte de a lua 
măsura conducerii la sediul 
poliţiei, iar potrivit lit. b), în cel 
mai scurt timp posibil de la 
momentul sosirii la sediu. La 
solicitare, poliţistul contactează 
persoanele prevăzute la alin. (1) 
lit. d)- g). Dreptul prevăzut la 
alin. (1) lit. h) se asigură la cerere 
sau din oficiu. 
 
 
 
 
 
(3) În cazul minorului sau al 
persoanei lipsite de capacitate de 
exerciţiu, poliţistul are obligaţia: 
a) de a informa, cu privire la 
măsura luată, părinţii, tutorele ori 
alt reprezentant legal sau, dacă 
niciunul dintre aceştia nu poate fi 
contactat sau nu se prezintă, 
autoritatea competentă potrivit 

 
 
 
 
 
 
 
(2) Poliţistul este obligat să 
informeze persoana, potrivit 
alin.(1) lit. a), înainte de a lua 
măsura conducerii la sediul 
poliţiei, iar potrivit alin.(1) lit. 
b), în cel mai scurt timp posibil 
de la momentul sosirii la sediu. 
La solicitare, poliţistul are 
obligaţia de a contacta 
persoanele prevăzute la alin. (1) 
lit. d) – g). Dreptul prevăzut la 
alin. (1) lit. h) se asigură la cerere 
sau din oficiu. 
 
Autor: Grupurile PSD 
Aprobat: Comisiile reunite 
 
(3) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

medicale în general, ci la 
dreptul persoanei de a fi 
consultată de medicul de 
familie (personal), acesta 
fiind motivul referirii la 
„cheltuiala sa”.  
 
(2) Este esențial ca polițistul 
să aibă o conduită proactivă, 
în ceea ce privește 
informarea persoanei asupra 
drepturilor acesteia. 
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legii; 
b) de a nu lua declaraţii de la 
aceasta sau de a nu îi solicita 
semnarea unor înscrisuri, în lipsa 
unui reprezentant legal sau a 
celui al autorităţii competente, cu 
excepţia comunicării datelor de 
identificare. 
 
(4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) nu 
aduc atingere normelor de 
procedură penală sau celor 
privind executarea pedepselor şi 
a măsurilor privative de libertate, 
care se aplică în mod 
corespunzător. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Nemodificat 
 
 

23.   Art. 327.- (1) Persoana condusă 
la sediul poliţiei, în situaţiile 
prevăzute la art.324 alin.(1), 
poate contesta măsura dispusă de 
poliţist, înainte de încetarea 
acesteia, la şeful ierarhic al 
poliţistului. 
  
(2) Contestaţia se depune, în 
scris, la poliţist sau la şeful 
ierarhic al acestuia. Poliţistul 
care primeşte contestaţia este 
obligat să o transmită, de îndată, 
şefului său ierarhic. La 
depunerea contestaţiei, persoana 
condusă la sediul poliţiei 
primeşte o dovadă de primire. 

Nemodificat [Text nou introdus, ca 
urmare a valorificării unor 
observaţii formulate în 
cadrul procedurii de 
transparenţă decizională] 
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(3) Şeful ierarhic al poliţistului 
se pronunţă cu celeritate, în scris. 
Înscrisul se înregistrează în 
evidenţele unităţii de poliţie, iar 
o copie a acestuia se predă 
persoanei în cauză sau 
reprezentantului legal. Refuzul 
primirii copiei se consemnează 
pe înscris. 
 
(4) În cazul în care constată că nu 
este necesară menţinerea măsurii, 
şeful ierarhic al poliţistului are 
obligaţia de a permite persoanei 
să părăsească sediul poliţiei. 

24.   Art. 328.- (1) Poliţistul 
întocmeşte un proces-verbal în 
care consemnează motivele 
conducerii persoanei la sediul 
poliţiei, măsurile realizate cu 
această ocazie, modalitatea de 
exercitare a drepturilor prevăzute 
art.326, ca urmare a aducerii la 
cunoştinţă, rezultatul controlului 
corporal, al bagajelor şi al 
vehiculului, dacă a utilizat 
mijloace de constrângere, 
prezenţa unor urme vizibile de 
violenţă la momentul legitimării 
şi al finalizării verificărilor, ora 
iniţierii deplasării la sediul 
poliţiei şi finalizării verificării 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norma se traduce într-o 
întărire a garanţiilor oferite 
persoanei, în condiţiile în 
care face posibilă 
verificarea legalităţii 
activităţii poliţistului. 
Întrucât conducerea la 
sediul poliţiei afectează 
libertatea individuală, se 
instituie obligaţia 
poliţistului de a întocmi un 
raport scris cu privire la 
aplicarea acestei măsuri. 
Prin aceasta, se urmăreşte 
eliminarea oricărei conduite 
arbitrare din partea 
poliţistului, dar şi crearea 
unui instrument de protecţie 
a acestuia, împotriva unor 
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situaţiei persoanei şi luării 
măsurilor legale, precum şi, după 
caz, motivele prelungirii 
termenului de 8 ore prevăzut la 
art. 324 alin. (4).  
 
(2) Procesul-verbal prevăzut la 
alin.(1) se înregistrează în 
evidenţele unităţii de poliţie şi se 
semnează de poliţist şi de 
persoana în cauză sau de 
reprezentatului legal. O copie a 
procesului-verbal se predă 
persoanei în cauză sau de 
reprezentantul legal, refuzul 
semnării sau primirii 
consemnându-se în cuprinsul 
documentului. 
 

 
 
 
 
 
 
(2) Procesul-verbal prevăzut la 
alin.(1) se înregistrează în 
evidenţele unităţii de poliţie şi se 
semnează de poliţist şi de 
persoana în cauză sau de 
reprezentatul legal. O copie a 
procesului-verbal se predă 
persoanei în cauză sau 
reprezentantului legal, refuzul 
semnării sau primirii 
consemnându-se în cuprinsul 
documentului. 
 
Autor: Grupurile PSD 
Aprobat: Comisiile reunite 

reclamaţii abuzive. 
Pe de altă parte, elementele 
obligatorii care trebuie să 
se regăsească în raportul 
scris, reprezintă tot atâtea 
garanţii pentru respectarea 
drepturilor persoanei. 
Având în vedere că măsura 
conducerii la sediul poliţiei 
poate fi luată pentru 12 sau 
cel mult 24 de ore, obligaţia 
poliţistului de a detalia 
„măsurile realizate cu 
această ocazie” reprezintă 
un element important pe 
baza căruia se va putea 
verifica dacă există o 
justificare a perioadei 
petrecute de persoană la 
sediul poliţiei. Doar o 
verificare a identităţii 
persoanei în bazele de date 
nu va putea justifica 
prezenţa persoanei la sediul 
poliţiei până la limita 
maximă prevăzută de lege. 

25.   Art. 329.- (1) În îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu, poliţistul 
are dreptul să utilizeze mijloace 
de constrângere, constând în: 
forţa fizică, inclusiv aplicarea 
unor procedee de autoapărare sau 
lovituri; cătuşe sau alte mijloace 
care permit imobilizarea 
membrelor superioare şi/sau 
inferioare, denumite în 

(1) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textul în vigoare al legii 
(art.33, propus pentru 
abrogare) stabileşte 
condiţiile de utilizare a 
forţei şi mijloacele din 
dotare care pot fi utilizate în 
acest scop.  
 
Pornind de la modelele 
legislative analizate, 
respectiv de la practicile 
impuse în procedurile 
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continuare mijloace de 
imobilizare; mijloace neletale; 
arme albe şi de foc; mijloace 
adecvate sau, după caz, vehicule, 
pentru oprirea forţată, blocarea 
sau deschiderea unor vehicule ori 
spaţii închise în care se găsesc 
persoane şi bunuri, ori pentru 
înlăturarea unor obstacole. 
 
(2) Folosirea mijloacelor de 
constrângere nu trebuie să 
depăşească, prin intensitate şi 
durată, nevoile reale pentru 
atingerea scopului intervenţiei. 
 
(3) Folosirea mijloacelor de 
constrângere încetează de îndată 
ce scopul intervenţiei a fost 
realizat. 
 
(4) Folosirea mijloacelor de 
constrângere se face după 
avertizarea verbală prealabilă 
asupra utilizării acestora şi după 
acordarea timpului necesar 
persoanei pentru a se conforma 
solicitărilor legale ale 
poliţistului. În situaţia unei 
acţiuni violente iminente 
îndreptate împotriva poliţistului 
sau a altei persoane, mijloacele 
de constrângere pot fi folosite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Nemodificat 
 
 
 
 
 
(3) Nemodificat 
 
 
 
 
(4) Folosirea mijloacelor de 
constrângere se face în  mod 
gradual, după avertizarea 
verbală prealabilă asupra 
utilizării acestora şi după 
acordarea timpului necesar 
persoanei pentru a se conforma 
solicitărilor legale ale 
poliţistului. În situaţia unei 
acţiuni violente iminente 
îndreptate împotriva poliţistului 
sau a altei persoane, mijloacele 

poliţieneşti aplicabile şi în 
alte state, care utilizează 
standardul „force 
continuum” sau „piramida 
pericolului”, propunem 
instituirea unor reguli clare, 
cuprinzătoare, astfel încât, 
situaţiile violente  sau care 
au acest potenţial să fie 
gestionate prin măsuri 
adecvate comportamentului 
persoanei vizate.  
 
Astfel, în proiectul de lege, 
se propune ca folosirea 
mijloacelor de constrângere 
să fie subordonată 
principiilor necesităţii, 
gradualităţii şi 
proporţionalităţii. În acest 
fel, modalităţile, 
procedurile şi, în general, 
condiţiile în care acţionează 
poliţistul vor fi cunoscute 
inclusiv de cetăţean. 
Transpunerea principiilor 
enunţate se va realiza prin 
formulări accesibile, 
predictibile, care să permită 
cetăţenilor cunoaşterea şi 
conformarea la acestea, cât 
şi asumarea consecinţelor 
unui eventual comportament 
agresiv.  
 
Este foarte important de 
reţinut, că pentru fiecare 
dintre nivelurile de pericol, 
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fără avertizarea verbală 
prealabilă. 
 
 
 
 
 
(5) Folosirea mijloacelor de 
constrângere în condiţiile şi în 
situaţiile prevăzute de lege 
înlătură caracterul penal al faptei 
şi răspunderea civilă a 
poliţistului pentru pagubele 
produse. 
 
---------------------------------------- 

de constrângere pot fi folosite 
fără avertizarea verbală 
prealabilă. 
 
Autor amendament: USR 
Aprobat: Comisiile reunite 
 
(5) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(6) Pentru pagubele produse  
prin faptele poliţistului 
prevăzute la alin.(5),  se poate 
angaja răspunderea statului. 
 
Autor: Deputat Marton Arpad 
Aprobat: Comisiile reunite 
 

care antrenează un răspuns 
adecvat din partea 
poliţistului, textul de lege 
prevede expres scopul 
utilizării forţei, fie că este 
vorba de forţa fizică, de 
aplicarea cătuşelor, de 
mijloace neletale sau letale. 
Despre „piramida 
pericolului”, în Expunerea 
de motive a proiectului sunt 
prezentate detaliat, inclusiv 
grafic, modalităţile de 
utilizare a forţei. 
 

26.   Art. 3210.- (1) Poliţistul are 
dreptul de a folosi forţa fizică în 
scopul înfrângerii rezistenţei 
fizice a persoanei care, fără a 
folosi violenţa, se opune ori nu 
se supune solicitărilor legale ale 
poliţistului, potrivit art. 31 alin. 
(1) lit. m) – o) sau referitoare la: 
a) conducerea la sediul poliţiei 
sau al altor organe; 
b) efectuarea percheziţiei potrivit 

Art. 3210.- (1) Poliţistul are 
dreptul de a folosi forţa fizică în 
scopul înfrângerii rezistenţei 
fizice a persoanei care, fără a 
folosi violenţa, se opune ori nu 
se supune solicitărilor legale ale 
poliţistului, potrivit art. 31 alin. 
(1) lit. m) – o) sau referitoare la: 
a) conducerea la sediul poliţiei 
sau al altor organe judiciare; 
b) efectuarea percheziţiei potrivit 

La construcţia normei, s-a 
plecat de la ipoteza că 
prezenţa poliţistului, modul 
în care acesta se prezintă în 
faţa subiectului, se 
comportă, aşezarea sa în 
teren în funcţie de situaţie, 
reprezintă primul nivel de 
utilizare a forţei. Starea sa 
fizică, pregătirea sportivă, 
forma fizică în care se află 
poliţistul, îl pot determina 
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normelor de procedură penală, a 
controlului corporal şi al 
bagajelor persoanei legitimate, 
precum şi a vehiculului utilizat 
de aceasta; 
c) aplicarea cătuşelor sau a altor 
mijloace de imobilizare. 
 
 
 
 
 
--------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Poliţistul are dreptul de a 
utiliza mijloace adecvate pentru a 
opri şi pătrunde în vehicule sau 
pentru a pătrunde în orice spaţii 
închise în care se află persoana 
aflată în situaţiile prevăzute la 
alin.(1), în scopul extragerii 
acesteia. 
 
 
 

normelor de procedură penală, a 
controlului corporal şi al 
bagajelor persoanei legitimate, 
precum şi a vehiculului utilizat 
de aceasta; 
c) aplicarea cătuşelor sau a altor 
mijloace de imobilizare. 
 
Autor: Comisiile reunite 
Aprobat: Comisiile reunite 
 
 
„(2) Folosirea forței fizice nu 
trebuie să aibă ca scop 
provocarea unor suferințe 
fizice altele decât cele inerente 
înfrângerii rezistenței fizice a 
persoanei.” 
 
Autor amendament: Grup PSD 
 
 
(3) - Nemodificat 

pe subiect să-şi schimbe 
comportamentul, să adopte 
o altă atitudine, de 
conformare la solicitările 
legale ale poliţistului. În 
această etapă, verbalizarea 
reprezintă un pilon 
important, prin aceea că 
permite poliţistului să-şi 
facă cunoscută conduita 
către cei prezenţi (subiect – 
care este astfel somat să se 
conformeze; colegul 
partener – pentru a conlucra 
eficient în echipă; terţi - 
care s-ar putea afla în zonă 
şi care ar putea evita sau 
ocoli situaţia potenţial 
periculoasă) şi să aplaneze 
sau evite escaladarea 
situaţiei. 
Aşadar, poliţistul poate 
soluţiona situaţia potenţial 
violentă apărută, fără a 
utiliza forţa, prin:  
- dispoziţia ca persona să 
facă sau să nu facă o 
anumită acţiune;  
- avertizarea prealabilă cu 
privire la utilizarea forţei, în 
cazul nerespectării 
dispoziţiei. 
Doar după ce aceste 
mijloace non-violente, de 
impunere a legii, au fost 
epuizate se poate apela la 
forţa fizică, cu respectarea 
regulilor generale redate la 
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art.329. 
Cât priveşte rezistenţa 
persoanei de a se conforma 
solicitărilor legale ale 
poliţistului, referită şi în 
„piramida pericolului”, 
putem avea de a face cu o 
rezistenţă pasivă (adică, 
aceasta nu se conformează 
sau este necooperantă, dar 
rezistenţa fizică pe care o 
opune este minimă – de ex., 
stă în picioare, nu se mişcă, 
nu se deplasează în direcţia 
cerută; se aşează la sol şi 
refuză deplasarea prin 
propria sa putere; se 
ţine/prinde de un obiect fix 
sau de altă persoană) sau cu 
o rezistenţă activă (acţiunile 
sale fizice sau verbale sunt 
orientate pentru a determina 
împiedicarea poliţistului de 
a o lua sub control şi fără a 
urmări rănirea poliţistului – 
fuga de la locul incidentului, 
de sub controlul poliţistului; 
eschiva, scăparea din priză, 
din strânsoarea poliţistului).  
MAI 
Amendamentul propus la 
art.3210, ca alin.(2), întărește 
garanțiile prevăzute la 
art.329 alin.(2) și (3) care 
stabilesc faptul că folosirea 
mijloacelor de constrângere 
nu trebuie să depăşească, 
prin intensitate şi durată, 
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nevoile reale pentru 
atingerea scopului 
intervenţiei, respectiv că 
încetează de îndată ce 
scopul intervenţiei a fost 
realizat. 

27.   Art. 3211.- (1) Poliţistul are 
dreptul de a utiliza cătuşe sau 
alte mijloace de imobilizare în 
scopul împiedicării sau 
neutralizării acţiunilor violente 
ale oricărei persoane. 
 
(2) În scopul prevenirii 
autovătămării persoanei ori 
apariţiei unei stări de pericol la 
adresa vieţii, sănătăţii sau 
integrităţii corporale a 
poliţistului sau a altei persoane, 
poliţistul are dreptul de a utiliza 
mijloacele prevăzute la alin. (1), 
dacă: 
a) persoana condusă la sediul 
poliţiei este cunoscută cu un 
comportament violent la adresa 
sa, a persoanelor sau bunurilor; 
b) persoana condusă la sediul 
poliţiei a comis sau este suspectă 
de săvârşirea unei infracţiuni cu 
violenţă ori a unor acte de 
terorism; 
c) persoana a evadat din starea 
legală de reţinere sau deţinere ori 

Nemodificat Textul în vigoare al legii 
(art.33, propus pentru 
abrogare) stabileşte că 
poliţistul are în dotare 
cătuşe, însă, în privinţa 
utilizării acestora, norma 
este lapidară. 
Piramida pericolului, 
menţionată în motivarea 
articolului precedent, se 
referă la situaţii în care 
violenţa se produce la 
momentul interacţiunii 
poliţist – subiect. Totuşi, 
riscul de pericol la adresa 
integrităţii sau vieţii 
persoanei există şi atunci 
când subiectul este cunoscut 
cu un comportament 
agresiv.  
Pornind de la aceste 
premise, se instituie norme 
clare, în privinţa utilizării 
cătuşelor. Sintetizând, 
scopul utilizării cătuşelor 
sau a altor mijloace de 
imobilizare va viza: - 
împiedicarea sau 
neutralizarea acţiunilor 
violente ale persoanei; - 
prevenirea autovătămării 
persoanei ori apariţiei unei 
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s-a sustras de la executarea unei 
măsuri preventive sau a unei 
pedepse privative de libertate; 
d) dotările mijlocului de 
transport utilizat sau itinerariul 
de deplasare nu permit adoptarea 
altor măsuri care să prevină 
săvârşirea unor acţiuni violente 
sau fuga; 
e) persoana face obiectul unei 
măsuri privative de libertate 
dispuse în vederea înlăturării 
unei stări de pericol pentru 
ordinea publică. 
 
(3) Dispoziţiile legale referitoare 
la utilizarea cătuşelor sau a altor 
mijloace de imobilizare, 
prevăzute de reglementările 
privind executarea pedepselor şi 
a măsurilor privative de libertate, 
se aplică în mod corespunzător. 
 

stări de pericol la adresa 
vieţii, sănătăţii sau 
integrităţii corporale a 
poliţistului sau a altei 
persoane. 
Întrucât, în legislaţia 
naţională există şi alte 
norme referitoare la 
condiţiile de utilizare a 
cătuşelor, o prevedere 
specială care să stabilească 
faptul că „dispoziţiile legale 
referitoare la utilizarea 
cătuşelor sau a altor 
mijloace de imobilizare, 
prevăzute de reglementările 
privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor 
privative de libertate, se 
aplică în mod 
corespunzător”, asigură 
predictibilitatea necesară 
cunoaşterii şi aplicării 
normelor incidente. 
 

28.   Art. 3212.- Poliţistul are dreptul 
de a utiliza bastoane, tonfe, 
dispozitive cu substanţe iritant-
lacrimogene şi/sau paralizante, 
câini de serviciu, scuturi de 
protecţie, căşti cu vizor, 
dispozitive cu electroşocuri, 
arme neletale cu bile de cauciuc 
sau alte arme neletale, precum şi 
alte mijloace de imobilizare care 

Nemodificat Textul propus respectă 
standardul „piramidei 
pericolului”, astfel ca 
utilizarea forţei să fie 
adecvată nivelului de 
pericol pe care-l reprezintă 
acţiunile persoanei. 



 50

nu pun în pericol viaţa sau nu 
produc o vătămare corporală 
gravă, în scopul împiedicării sau 
neutralizării acţiunilor violente 
ale persoanei, atunci când: 
a) utilizarea forţei fizice nu a fost 
sau nu este aptă să producă acest 
rezultat, sau 
b) aceasta intenţionează să 
săvârşească sau săvârşeşte 
acţiuni violente cu obiecte, 
dispozitive, substanţe sau 
animale ce pot pune în pericol 
viaţa, sănătatea ori integritatea 
corporală a persoanelor. 

29.   Art. 3213.- Poliţistul este obligat 
ca, în cel mai scurt timp, să 
solicite serviciilor specializate 
acordarea asistenţei medicale de 
urgenţă persoanelor împotriva 
cărora au fost utilizate 
dispozitive cu electroşocuri, 
persoanelor afectate de utilizarea 
substanţelor iritant-lacrimogene, 
precum şi persoanelor rănite prin 
utilizarea mijloacelor de 
constrângere. De îndată ce va fi 
posibil, situaţia se raportează 
verbal şi, ulterior, se întocmeşte 
un proces-verbal.” 
 

Nemodificat Textul propus tratează 
exclusiv garanţii la adresa 
drepturilor persoanelor, 
împotriva cărora au fost 
utilizate mijloace de 
constrângere neletale. 

30.  Art. 33 
(1) Pentru descurajarea, 

9. Articolul 33 se abrogă. 
 

14.Nemodificat Textul este propus pentru 
abrogare, având în vedere că 
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împiedicarea şi 
neutralizarea acţiunilor 
agresive ale persoanelor 
care tulbură ordinea şi 
liniştea publică, acţiuni ce 
nu au putut fi înlăturate sau 
anihilate prin utilizarea 
altor mijloace, poliţiştii pot 
folosi scuturi de protecţie, 
căşti cu vizor, bastoane din 
cauciuc, bastoane cu 
energie electrostatică, 
dispozitive cu substanţe 
iritant-lacrimogene şi 
paralizante, jeturi de apă, 
arme cu glonţ din cauciuc şi 
cătuşe, câini de serviciu, 
precum şi alte mijloace de 
imobilizare care nu pun în 
pericol viaţa sau nu produc 
o vătămare corporală gravă. 
(2) Mijloacele prevăzute la 
alin. (1) pot fi folosite 
împotriva persoanelor care: 
a) întreprind acţiuni care 
pun în pericol integritatea 
corporală, sănătatea sau 
bunurile altor persoane; 
b) blochează, în afara 
condiţiilor legii, căile 
publice de circulaţie, 
încearcă să pătrundă, 
pătrund fără drept sau 

 
 
 

ipotezele sunt acoperite de 
dispoziţiile art.329 - 3213, de 
o manieră mult mai 
detaliată, predictibilă.  
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refuză să părăsească sediile 
autorităţilor publice, ale 
partidelor politice, ale 
instituţiilor şi organizaţiilor 
de interes public ori privat, 
periclitează în orice mod 
integritatea sau securitatea 
acestora ori a personalului 
sau tulbură desfăşurarea 
normală a activităţii; 
c) ultragiază persoanele cu 
funcţii ce implică exerciţiul 
autorităţii publice; 
d) se opun sau nu se supun, 
prin orice mijloace, 
îndeplinirii solicitărilor 
legale ale poliţistului, 
numai dacă există o temere 
legitimă că prin acţiunile 
lor pot pune în pericol 
integritatea corporală sau 
viaţa poliţistului. 
(3) Folosirea mijloacelor 
prevăzute la alin. (1) 
împotriva participanţilor la 
acţiunile agresive se va face 
în mod gradual, după 
avertizarea prealabilă 
asupra utilizării unor 
asemenea mijloace şi 
acordarea timpului necesar 
pentru încetarea acţiunilor 
şi conformarea la 
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solicitările legale ale 
poliţistului; excepţie fac 
cazurile extreme. Orice 
acţiune în public şi în 
cazuri extreme se face prin 
anunţare: "Poliţia!" 
(4) Folosirea mijloacelor 
prevăzute la alin. (1) nu 
trebuie să depăşească 
nevoile reale pentru 
împiedicarea sau 
neutralizarea acţiunilor 
agresive. 

31.  Art. 34. 
(1) În caz de necesitate 
poliţistul poate folosi, în 
situaţiile şi în condiţiile 
prevăzute de lege, forţa 
armelor albe sau a 
armelor de foc. Armele de 
foc se folosesc după 
somaţia: "Stai, stai că trag!" 
(2) În cazurile de legitimă 
apărare poliţistul poate 
folosi armele de foc, fără 
somaţie. 
(3) Folosirea armamentului 
din dotare pentru 
îndeplinirea atribuţiilor de 
serviciu, în condiţiile şi în 
situaţiile prevăzute de lege, 
înlătură caracterul penal al 
faptei. 

10. La articolul 34, alineatul (3) 
se abrogă.  

15.Nemodificat Atunci când persoana 
ripostează cu violenţă 
extremă, letală, se justifică 
utilizarea armelor albe sau 
armelor de foc letale.  
 
Regimul juridic al utilizării 
armelor de foc nu suferă 
modificări prin acest 
proiect, având în vedere că 
dispoziţiile acestui articol se 
coroborează cu cele ale 
Legii nr.17/1996 privind 
regimul armelor de foc şi al 
muniţiilor (care a suferit 
intervenţii legislative 
recente, prin Legea 
nr.180/2016, în vigoare din 
17 octombrie 2016). 
Textul alin.3 se abrogă însă, 
având în vedere că ipoteza 
este acoperită de art.329 
alin.(5). 
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32.   

Art. 35 
Se interzice folosirea 
mijloacelor prevăzute la 
art. 33 şi 34 împotriva 
femeilor cu semne vizibile 
de sarcină, împotriva 
persoanelor cu semne 
vădite de invaliditate şi 
copiilor, cu excepţia 
cazurilor în care aceştia 
înfăptuiesc un atac armat 
sau în grup, care pune în 
pericol viaţa sau 
integritatea corporală a 
uneia ori mai multor 
persoane. 
 

Articolul 35 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.35.- Se interzice folosirea 
mijloacelor prevăzute la art. 3211 
alin. (1), art. 3212 şi art. 34 
împotriva femeilor cu semne 
vizibile de sarcină, persoanelor 
cu semne vizibile ale unei 
dizabilităţi şi copiilor, cu 
excepţia cazurilor în care aceştia 
înfăptuiesc un atac armat sau în 
grup, care pune în pericol viaţa 
sau integritatea corporală a uneia 
ori mai multor persoane.” 
 
 
 
 
 

16.Articolul 35 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art. 35. - Se interzice folosirea 
cătuşelor sau a altor mijloace 
de imobilizare, a armelor albe 
sau a armelor de foc, precum şi 
a mijloacelor prevăzute la art. 
3212 împotriva femeilor cu semne 
vizibile de sarcină, persoanelor 
cu semne vizibile ale unei 
dizabilităţi şi copiilor, cu 
excepţia cazurilor în care aceştia 
înfăptuiesc un atac armat sau în 
grup, care pune în pericol viaţa 
sau integritatea corporală a uneia 
ori mai multor persoane. 
 
Autor: Grupurile PSD 
Aprobat: Comisiile reunite 
 

Motivarea 
amendamentului: 
Intervenţia vizează exclusiv 
refacerea trimiterilor la 
normele incidente, având în 
vedere completările propuse 
anterior, cu privire la 
utilizarea mijloacelor de 
constrângere. 

33.   12. După articolul 35, se 
introduc două noi articole, 
art.351 şi 352, cu următorul 
cuprins: 
„Art. 351.- În exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, poliţistul 
are obligaţia să poarte asupra sa 
insigna de poliţist sau legitimaţia 
de serviciu şi mijloacele de 
constrângere şi de protecţie din 
dotare, precum şi să utilizeze 
mijloacele din dotare necesare 

17. Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protecţia poliţistului 
reclamă şi o atitudine 
corespunzătoare din partea 
acestuia, care ţine de 
responsabilitatea pe care o 
are cu privire la propria 
siguranţă. 
 
Textul vizează şi corelarea 
cu art.40 alin.(1) din Legea 
nr.218/2002, care stabileşte 
obligaţia poliţistului de a-şi 
declina calitatea, prin 
prezentarea insignei sau a 
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îndeplinirii atribuţiilor prevăzute 
de lege. 
 
Art. 352.- Unităţile de poliţie 
trebuie să asigure pregătirea 
profesională a poliţistului, cu 
privire la modul de acţiune în 
situaţia aplicării măsurilor 
poliţieneşti şi utilizarea 
mijloacelor de constrângere. 
Poliţistul este obligat să participe 
la programele de pregătire 
profesionale şi să menţină un 
nivel adecvat de pregătire fizică.”
 
 
 

 legitimaţiei de serviciu.  
În ceea ce priveşte 
pregătirea profesională a 
poliţistului cu privire la 
utilizarea forţei, precizăm 
faptul că demersul de 
instituire a acestei obligaţii a 
avut în vedere anumite 
considerente ale Curţii 
Europene a Drepturilor 
Omului invocate în cauze 
referitoare la utilizarea 
armelor de foc, în care 
instanţa a evidenţiat critici 
cu privire la pregătirea 
personalului care a utilizat 
armele de foc (Soare şi alţii 
împotriva României1 şi 
McCann şi alţii împotriva 
Regatului Unit). În aceste 
context, s-a apreciat ca fiind 
utilă şi necesară 
introducerea unei norme 
care să instituie pentru 
unităţile de poliţie această 
obligaţie de pregătire. O 
astfel de directivă este 
prevăzută de Principiile de 
bază ale ONU privind 
folosirea forţei şi a armelor 
de foc de către forţele de 
menţinere a ordinii, 
adoptate la 7 septembrie 
1990 cu ocazia celui de-al 
8-lea Congres ONU privind 
Prevenirea Infracţiunilor şi 
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Tratamentul aplicat 
Infractorilor (Havana, Cuba) 
(pct.18, 19, 20).  

34.  Art. 38 
Poliţistul este obligat să ia 
măsurile necesare pentru 
înlăturarea pericolelor 
care ameninţă ordinea 
publică sau siguranţa 
persoanelor, în toate 
situaţiile în care ia 
cunoştinţă direct ori când 
este sesizat despre acestea. 
 

13. La articolul 38 se introduc 
şase noi alineate, alin.(2)-(7), cu 
următorul cuprins: 
 
„(2) Poliţistul are dreptul de a 
pătrunde într-o locuinţă sau 
orice spaţiu delimitat în orice 
mod ce aparţine ori este folosit 
de o persoană fizică sau juridică, 
fără consimţământul acesteia sau 
al reprezentatului legal, pentru: 
a) a salva viaţa sau integritatea 
corporală a unei persoane, dacă 
există indicii că în acel spaţiu 
este o persoană aflată în pericol; 
b) a preveni răspândirea unei 
epidemii, dacă există indicii că în 
acel spaţiu este o persoană 
decedată; 
c) a prinde autorul unei 
infracţiuni flagrante, comisă prin 
folosirea unei arme ori substanţe 
explozive, narcotice sau 
paralizante, prin violenţă, ori de 
către o persoană mascată, 
deghizată sau travestită, dacă 
există indicii că acesta se află în 
acel spaţiu; 
d) a prinde autorul unor acte de 
terorism, dacă există indicii că 

 
 
 
 
(2) Poliţistul are dreptul de a 
pătrunde, în orice mod, într-o 
locuinţă sau orice spaţiu 
delimitat ce aparţine ori este 
folosit de o persoană fizică sau 
juridică, fără consimţământul 
acesteia sau al reprezentatului 
legal, pentru: 
 
Autor: Grupurile reunite PSD 
Aprobat: Comisiile reunite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Textul a fost reformulat, 
pentru mai multă claritate, 
ca urmare a unor observaţii 
comunicate în cadrul 
procedurii de transparenţă 
decizională] 
Deşi există o obligaţie clară, 
a poliţistului, de a lua 
măsurile necesare pentru 
înlăturarea pericolelor care 
ameninţă ordinea publică 
sau siguranţa persoanelor, 
legea nu stabileşte şi 
condiţiile în care aceasta ar 
trebui să fie îndeplinită. 
Instituirea unor reguli 
exacte devine necesară 
atunci când intervenţia 
presupune pătrunderea într-
un spaţiu privat pentru a 
salva o viaţă sau pentru a 
prinde autorul unei 
infracţiuni (comise cu 
violenţă) sau al unui act 
terorist. 
Introducerea unor astfel de 
reglementări este în deplin 
acord cu dispoziţiile 
constituţionale referitoare la 
inviolabilitatea domiciliului 
(art.27 din Constituţia 
României, republicată), care 
stabilesc dreptul ca, prin 
lege, să poată fi instituite 
situaţii derogatorii de la 
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acesta se află în acel spaţiu. 
 
(3) Dreptul prevăzut la alin. (2) 
se exercită inclusiv prin folosirea 
forţei: 
a) dacă există motive temeinice 
pentru a anticipa rezistenţă 
armată sau alte tipuri de violenţă 
ori există un pericol cu privire la 
distrugerea probelor; 
b) în cazul unui refuz sau dacă nu 
a fost primit niciun răspuns la 
solicitările poliţistului de a 
pătrunde în acel spaţiu. 
 
(4) Înainte de a pătrunde în 
spaţiul privat, poliţistul are 
obligaţia de a raporta verbal 
despre aceasta, ierarhic, cu 
excepţia situaţiei în care nu este 
posibil. În acest caz, raportarea 
se face în cel mai scurt timp 
posibil. 
 
(5) După înlăturarea pericolului 
ori prinderea autorului 
infracţiunii sau actelor de 
terorism, poliţistul are obligaţia 
de a părăsi spaţiul respectiv, cu 
excepţia situaţiei în care obţine 
consimţământul de a rămâne din 
partea persoanei îndreptăţite. Cu 
această ocazie nu se efectuează 

 
 
(3) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

interdicţia pătrunderii sau 
rămânerii în domiciliul ori 
în reşedinţa unei persoane 
fără învoirea acesteia, dacă 
valorile protejate constau în: 
înlăturarea unei primejdii 
privind viaţa, integritatea 
fizică sau bunurile unei 
persoane, apărarea ordinii 
publice (art.27 alin.(2) lit.b 
şi c). Pentru a nu da naştere 
la eventuale abuzuri, aceste 
situaţii au un caracter 
limitat şi sunt clar 
exprimate.  
Raportat, la textul art. 27 
din Constituţia României, 
republicată, precizăm faptul 
că inviolabilitatea 
domiciliului nu este şi nu 
poate fi absolută. În context, 
„inviolabilitatea 
domiciliului nu poate opri 
cursul justiţiei, nu poate 
servi ca mijloc de protejare 
a persoanelor care încalcă 
legea, nu poate duce la 
imposibilitatea luării 
măsurilor necesare pentru 
salvarea vieţii sau averii 
unei persoane, apărarea 
siguranţei naţionale, ordinii 
publice etc. Situaţiile de 
limitare a principiului 
inviolabilităţii domiciliului 
prevăzute în Constituţie sunt 
în concordanţă cu prevederi 
similare din convenţiile 
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acte specifice percheziţiei 
domiciliare. 
 
(6) În situaţia în care este 
necesară luarea unor măsuri de 
conservare a locului săvârşirii 
infracţiunii şi de ridicare sau 
conservare a mijloacelor 
materiale de probă, poliţistul are 
dreptul să îndepărteze temporar 
persoanele din spaţiul respectiv 
sau să solicite acestora să rămână 
pe loc până la identificarea lor.  
 
(7) Cu privire la pătrunderea în 
spaţiul privat şi măsurile 
adoptate, poliţistul întocmeşte un 
proces-verbal. O copie a 
procesului-verbal se predă 
persoanelor cărora le aparţine sau 
care folosesc spaţiul în care a 
pătruns poliţistul.” 
 
 

 
 
 
(6) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Nemodificat 

internaţionale privind 
drepturile omului.” (I. 
Muraru, E.S. Tănăsescu, 
Constituţia României 
comentariu pe articole, 
p.264). Din această 
perspectivă, evidenţiem 
dispoziţiile art.8 alin.(2) din 
Convenţia europeană pentru 
apărarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor 
fundamentale (referitoare la 
dreptul la respectarea vieţii 
private şi de familie), care 
prevăd că: „nu este admis 
amestecul unei autorităţi 
publice în exercitarea 
acestui drept decât în 
măsura în care acest 
amestec este prevăzut de 
lege şi dacă constitie o 
măsură care, într-o 
societate democratică, este 
necesară pentru securitatea 
naţională, siguranţa 
publică, bunăstarea 
economică a ţării, apărarea 
ordinii şi prevenirea 
faptelor penale, protejarea 
sănătăţii sau a morale, ori 
protejarea drepturilor şi 
libertăţilor altora”. 
De asemenea, evidenţiem că 
derogările prevăzute la art. 
27 alin.(2) lit.b) şi c) din 
Constituţie, prezintă 
relevanţă din următoarea 
perspectivă: 
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- ipoteza prevăzută 
prevăzută la alin.(2) lit.b) se 
referă la acţiunea ce are ca 
scop înlăturarea unei 
primejdii privind viaţa, 
integritatea fizică sau 
bunurile unei persoane, 
ceea ce corespunde în drept 
cu starea de necesitate.  
„Această ipoteză are în 
vedere că în desfăşurarea 
vieţii social-umane se ivesc 
uneori situaţii de fapt, 
provocate fie de oameni, fie 
de cauze fortuite, care pun 
în pericol valori sociale 
ocrotite de lege, iar 
salvarea acestora de la un 
pericol nu este posibilă 
decât prin săvârşirea unei 
fapte care în mod obişnuit 
este socotită ca ilicită. În 
aceste situaţii fapta 
săvârşită pentru salvarea 
valorilor aflate în pericol se 
consideră comisă în stare de 
necesitate. Se consideră a fi 
stare de necesitate în caz de 
incendiu, inundaţii, 
cutremure de pământ. În 
asemenea, situaţii nu numai 
autorităţile, dar şi cetăţenii 
pot pătrunde în locuinţa 
unei persoane în scopul de a 
înlătura primejdia privind 
viaţa, integritatea sau 
bunurile unei persoane. De 
asemenea, se mai poate 
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pătrunde în locuinţa unei 
persoane, fără învoirea 
acesteia, şi pentru salvarea 
unei pesoane, fără învoirea 
acesteia, şi pentru salvarea 
unei persoane care încercat 
să se sinucidă sau a unei 
persoane accidentate sau, 
bineînţeles şi în caz de 
strigăte de ajutor dinăuntru. 
Asemenea fapte, comise în 
asemenea situaţii 
beneficiază de efectele stării 
de necesitate” (M. 
Constantinescu, A. 
Iorgovan, I. Muraru, E.S. 
Tănăsescu, Constituţia 
României revizuită – 
comentarii şi explicaţii, 
p.53). 
-ipoteza prevăzută la alin.(2) 
lit.c), care se referă la 
apărarea securităţii 
naţionale sau a ordinii 
publice, trebuie înţeleasă 
prin prisma necesităţii unei 
protecţii speciale şi 
eficiente, în cazul comiterii 
unor infracţiuni ce prezintă 
un grad sporit de pericol 
social. Cu ocazia elaborării 
Constituţiei României în 
1991, în privinţa acestei 
derogări a fost susţinut 
argumentul potrivit căruia, 
„în cazul săvârşirii unor 
fapte contrare ordinii 
publice sau siguranţei 
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naţionale, prinderea 
infractorului implică şi 
urmărirea în domiciliul 
său” (Geneza Constituţiei 
României 1991, p.302). 
Textul propus conţine 
garanţii, astfel încât 
acţiunea poliţistului să nu se 
transforme într-un abuz; 
aceste garanţii pornesc de la 
însăşi situaţiile limitative de 
intervenţie, obligaţia de a 
raporta înainte de 
intervenţie (la 112), de a 
părăsi spaţiul imediat de 
pericolul a fost îndepărtat, 
de a nu face activităţi 
specifice percheziţiei 
domiciliare şi de a întocmi 
un raport scris al intervenţiei 
(a cărui copie va fi predată 
proprietarului, la cererea 
acestuia). 

35.   
 
 
 
 
 
---------------------------------
--- 

14. După articolul 38 se 
introduce un nou articol, 
art.381, cu următorul cuprins: 
 
“Art. 381.- În toate situaţiile în 
care ia cunoştinţă direct ori când 
este sesizat despre posibile cazuri 
de abuz, neglijare, exploatare şi 
orice formă de violenţă asupra 
copilului, poliţistul este obligat 
să sesizeze direcţia generală de 
asistenţă socială şi protecţia 
copilului, pentru luarea măsurilor 

18.Nemodificat Textul propus este corelat 
cu dispoziţiile art.98 şi 99 
din Legea nr.272/2004, care 
instituie cadrul legal şi 
competenţele privind 
gestionarea situaţiei copiilor 
aflaţi în dificultate.   
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prevăzute de lege.” 
 

36.  ART. 39 
Poliţistul este obligat să ia 
măsurile necesare pentru 
ocrotirea vieţii, sănătăţii şi 
integrităţii corporale a 
persoanelor a căror pază o 
asigură şi, în special, să ia 
imediat măsuri ca îngrijirile 
medicale să le fie acordate 
de fiecare dată când acestea 
se impun. 
 

15. La articolul 39, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alin.(2), cu 
următorul cuprins: 
“(2) Poliţistul are dreptul să 
solicite intervenţia autorităţilor 
competente sau să sesizeze 
reprezentantul legal, atunci când, 
în exercitarea atribuţiilor de 
serviciu, identifică persoane care, 
din cauza vârstei sau stării fizice 
ori psihice se află în dificultate şi 
este necesară luarea unor măsuri 
de protecţie. Autorităţile 
competente sau reprezentantul 
legal au obligaţia de a interveni 
de îndată.” 
 

19.La articolul 39, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alin.(2), cu 
următorul cuprins: 
(2) Poliţistul are dreptul să 
solicite intervenţia autorităţilor 
competente sau să sesizeze 
reprezentantul legal, atunci când, 
în exercitarea atribuţiilor de 
serviciu, identifică persoane care, 
din cauza vârstei sau stării fizice 
ori psihice se află în dificultate şi 
este necesară luarea unor măsuri 
de protecţie. Autorităţile 
competente sau reprezentantul 
legal au/are obligaţia de a 
interveni de îndată. 
 
Autor: Grupurile reunite PSD 
Aprobat: Comisiile reunite 
 

Textul propus instituie o 
altă garanţie, că 
poliţistul va face ceea ce 
trebuie pentru a elimina 
o stare de dificultate în 
care se pot afla anumite 
persoane, din cauza 
vârstei, stării fizice ori 
psihice, şi pentru a 
asigura luarea măsurilor 
de protecţie necesare. 

37.   
 
 
 
 
 
--------------------------------- 

16. După articolul 39 se 
introduc două noi articole, art. 
391 şi 392, cu următorul 
cuprins: 
 
“Art. 391.  
(1) În vederea asigurării 
protecţiei persoanelor prevăzute 
la art. 26 alin. (1) pct. 11 şi 12, 
unitatea de poliţie competentă 

20.Nemodificat Textul detaliază asupra 
regulilor ce stabilesc 
obligaţia poliţistului de a 
asigura protecţia unor 
persoane, care, potrivit legii, 
au acest drept. 
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elaborează un plan de protecţie 
care va cuprinde cel puţin 
următoarele: date privind 
persoana a cărei protecţie se 
acordă, temeiul legal al 
protecţiei, măsurile de protecţie 
instituite, resursele logistice, 
umane sau de altă natură alocate, 
perioada în care se acordă 
protecţia, situaţiile în care 
protecţia încetează. 
 
(2) Protecţia se acordă dacă 
persoana care face obiectul 
măsurilor de protecţie sau, după 
caz, reprezentantul acesteia: 
a) îşi exprimă acordul cu privire 
la măsurile de protecţie; 
b) oferă informaţiile necesare 
implementării măsurilor de 
protecţie; 
c) se conformează măsurilor de 
protecţie stabilite; 
d) se abţine de la orice activitate 
care pune în pericol viaţa, 
sănătatea sau integritatea 
corporală, a sa, a poliţiştilor care 
asigură protecţia ori a altei 
persoane, sau ordinea publică. 
 
(3) Protecţia încetează în cazul în 
care una dintre condiţiile 
prevăzute la alin. (2) nu mai este 



 64

îndeplinită. În cazul în care 
măsura de protecţie a fost 
instituită în baza normelor de 
procedură penală, pentru 
încetarea acesteia, unitatea de 
poliţie sesizează organul judiciar 
care a dispus-o.” 

38.   
(1) Pentru realizarea 
activităţilor de prevenire, 
depistare, investigare sau 
urmărire penală a 
infracţiunilor sau executării 
pedepselor, prevenire şi 
combatere a altor fapte 
ilegale, precum şi de 
menţinere a ordinii şi 
siguranţei publice, acţiunile 
poliţistului în spaţii publice, 
precum şi intervenţia 
realizată în condiţiile art. 38 
ori pentru executarea unui 
mandat, pot fi înregistrate 
cu mijloacele foto-audio-
video din dotare, fără 
consimţământul 
persoanelor. 
 
 
 
 
 
 

Art. 392.  
(1) În scopul realizării 
activităţilor de prevenire, 
depistare, investigare sau 
urmărire penală a infracţiunilor 
sau executării pedepselor, 
prevenire şi combatere a altor 
fapte ilegale, precum şi de 
menţinere a ordinii şi siguranţei 
publice: 
a) acţiunile poliţistului în spaţii 
publice, precum şi intervenţia 
realizată în condiţiile art. 38 ori 
pentru executarea unui mandat, 
pot fi înregistrate cu mijloacele 
foto-audio-video din dotare, fără 
consimţământul persoanelor 
vizate; 
 
b) Poliţia Română este autorizată 
să fixeze cu mijloacele foto-
audio-video sau prin alte 
mijloace tehnice din dotare 
momente operative cu privire la 
activităţi publice desfăşurate în 
locuri publice, fără 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acţiunile poliţistului vor 
putea fi înregistrate cu 
mijloacele audio-video sau 
foto din dotare, fără 
consimţământul 
persoanelor. Înregistrările se 
vor realiza în scop de 
prevenire, cercetare şi 
combatere a infracţiunilor, 
precum şi pentru menţinerea 
şi asigurarea ordinii publice. 
În practica poliţiilor din alte 
state, pentru acest scop se 
utilizează aşa numitele 
„bodycam”, fixate pe 
echipamentul poliţistului.  
De asemenea, ca activitate 
nesistematică, se propune 
instituirea dreptului Poliţiei 
Române de a înregistra cu 
mijloace din dotare 
persoane sau grupuri de 
persoane aflate în spaţii 
publice, pentru un scop clar 
determinat.  
Pentru comparaţie, arătăm 
că potrivit Legii poliţiei 
elveţiene (cantonul Berna), 
la evenimentele publice sau 
în contextul unor astfel de 
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(2)Pentru realizarea 
activităţilor de prevenire, 
depistare, investigare sau 
urmărire penală a 
infracţiunilor, prevenire şi 
combatere a altor fapte 
ilegale, precum şi de 
menţinere a ordinii şi 
siguranţei publice, Poliţia 
Română poate înregistra cu 
mijloacele foto-audio-video 
din dotare persoane sau 
grupuri de persoane aflate 
în spaţii publice, în cazul în 
care există motive de a 
presupune că ar putea fi 
comise infracţiuni sau alte 
fapte ilegale ori tulburată 
ordinea şi siguranţa publică. 
 

consimţământul persoanelor 
vizate, în cazul în care există 
motive verosimile pentru a bănui 
că în aceste locuri publice ar 
putea fi comise infracţiuni sau 
alte fapte ilegale ori tulburată 
ordinea şi siguranţa publică. 
 
(2) Poliţia Română este 
autorizată să acceseze, în mod 
direct şi gratuit, sistemele de 
supraveghere a spaţiilor publice 
ce sunt instalate în scopul 
prevenirii criminalităţii, pazei 
bunurilor şi protecţiei 
persoanelor sau supravegherii 
traficului rutier şi care aparţin 
organelor administraţiei publice 
centrale sau locale, cu excepţia 
celor cu atribuţii în domeniul 
apărării şi securităţii naţionale, 
atunci când: 
a) există motive verosimile 
pentru a bănui că imaginile 
fotografice ori înregistrările 
audio şi/sau video prelucrate prin 
aceste sisteme pot servi la 
identificarea: 
1. persoanelor care pregătesc, 
săvârşesc sau au săvârşit o 
infracţiune; 
2. persoanelor care au fost 
prezente la locul săvârşirii unei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

demonstraţii, Poliţia 
cantonală poate filma sau 
fotografia persoane sau 
grupuri de persoane, 
înregistra declaraţiile 
acestora în cazul în care 
există motive serioase de a 
presupune că ar putea fi 
comise acte pedepsibile, 
împotriva persoanelor sau 
bunurilor. 
De asemenea, în Ungaria, 
potrivit dispoziţiilor 
cuprinse în Legea Poliţiei, 
Poliţia poate instala 
dispozitive de înregistrare a 
imaginilor în zonele publice 
şi poate realiza înregistrări 
în cazul în care este necesar 
în scopul menţinerii ordinii 
publice, securităţii publice, 
prevenirii criminalităţii sau 
combaterii criminalităţii. 
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infracţiuni ori au cunoştinţă 
despre faptă, autor sau despre 
bunurile având legătură cu fapta; 
3. persoanelor date în urmărire 
sau căutate potrivit legii; 
4. bunurilor supuse confiscării, 
interzise la deţinere, căutate 
potrivit legii sau care pot fi 
utilizate ca probe într-o 
procedură judiciară. 
b) imaginile fotografice ori 
înregistrările audio şi/sau video 
prelucrate prin aceste sisteme 
sunt necesare pentru: 
1. constituirea şi adaptarea 
dispozitivelor de menţinere a 
ordinii publice, cu ocazia 
adunărilor publice sau a 
evenimentelor ce implică 
prezenţa unui public numeros, 
precum şi pentru realizarea 
intervenţiei în cazul în care 
adunările publice îşi pierd 
caracterul paşnic şi civilizat; 
2. îndrumarea, supravegherea şi 
controlul respectării normelor de 
circulaţie rutieră. 
 
(3) Se interzice prelucrarea 
datelor cu caracter personal 
conţinute de imaginile 
fotografice ori înregistrările 
audio şi/sau video în alte scopuri 
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decât cele în care au fost 
colectate, cu excepţia situaţiilor 
prevăzute expres de lege şi 
numai dacă sunt asigurate 
garanţiile necesare pentru 
protejarea drepturilor persoanelor 
vizate.  
 
(4) Poliţia Română poate păstra 
imaginile fotografice ori 
înregistrările audio şi/sau video 
obţinute potrivit alin. (1) sau (2) 
pe o perioadă de 6 luni de la data 
obţinerii acestora, cu excepţia 
situaţiilor în care sunt utilizate în 
cadrul unei proceduri judiciare, 
caz în care acestea urmează 
regimul probelor. La împlinirea 
acestui termen imaginile şi/sau 
înregistrările se distrug, prin 
proceduri ireversibile.” 

39.   
Art. 40. 
 
(1) În exercitarea 
atribuţiilor de serviciu 
poliţistul este obligat să 
prezinte insigna sau 
legitimaţia de serviciu, 
după caz, pentru a-şi face 
cunoscută, în prealabil, 
calitatea, cu excepţia 
situaţiilor în care rezultatul 

17. Articolul 40 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
“Art. 40.- (1) În exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, poliţistul 
este obligat să îşi facă, în 
prealabil, cunoscută calitatea, 
astfel: 
a) dacă este în uniformă, prin 
prezentarea verbală a numelui şi 
prenumelui, precum şi a unităţii 
de poliţie din care face parte; 

21. Nemodificat [Text nou introdus, ca 
urmare a valorificării unor 
observaţii formulate în 
cadrul procedurii de 
transparenţă decizională]  
Intervenţia normativă este 
justificată de nevoia de: 
- a stabili clar modul în care 
poliţistul interacţionează cu 
persoanele, pentru 
declinarea calităţii, în 
situaţia în care aceasta este 
„confirmată” şi de portul 
uniformei de serviciu sau, 
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intervenţiei sau siguranţa 
ulterioară a poliţistului ar 
fi periclitate. 
 
 
(2) Înainte de intrarea în 
acţiune sau efectuarea 
intervenţiei ce nu suferă 
amânare poliţistul este 
obligat să se prezinte 
verbal, iar după încheierea 
oricărei acţiuni sau 
intervenţii, să se legitimeze 
şi să îşi declare funcţia şi 
unitatea de poliţie din care 
face parte. 
 

b) dacă este în ţinută civilă, prin 
prezentarea datelor prevăzute la 
lit. a), precum şi a legitimaţiei de 
serviciu sau a insignei. 
 
(2) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (1), atunci când 
siguranţa poliţistului sau 
rezultatul intervenţiei ar putea fi 
periclitate, poliţistul îşi face 
cunoscută calitatea imediat ce 
acest lucru este posibil. În acest 
caz, intervenţia poliţistului se 
face prin anunţare: "Poliţia!".” 

dimpotrivă; 
- a elimina inadvertenţa 
dintre cele două alineate, cu 
privire la 
ordinea/necesitatea 
prezentării; deşi alin.2 
stabileşte că, după 
încheierea acţiunii sau  
intervenţiei, poliţistul se 
prezintă cu legitimaţia, 
textul alin.1 vorbeşte despre 
prezentarea insignei sau 
legitimaţiei pentru a-şi face 
cunoscută calitatea „în 
prealabil”.   

40.  OUG nr.104/2001 privind 
organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei de 
Frontieră Române 
 

Art. III.- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.104/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei de Frontieră Române, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.351 
din 29 iunie 2001, aprobată cu 
modificări prin Legea 
nr.81/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează 
după cum urmează: 

Nemodificat  

41.  Art. 27 
În exercitarea atribuţiilor ce 
îi revin în zona de 

1. La articolul 27, literele a), b), 
e), i) şi n) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 

1. Nemodificat lit.a) – Legitimarea şi 
stabilirea identităţii 
persoanelor necesită o 
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competenţă poliţistul de 
frontieră este investit cu 
exerciţiul autorităţii publice 
şi are următoarele drepturi: 
a) să legitimeze şi să 
stabilească identitatea 
persoanelor care încalcă 
dispoziţiile legale privind 
frontiera de stat ori a căror 
prezenţă în zona de 
frontieră este suspectă şi să 
ia măsurile legale ce se 
impun; 
b) să conducă la sediul 
poliţiei de frontieră pe cei 
care prin acţiunile lor 
periclitează viaţa 
persoanelor, ordinea 
publică sau alte valori ale 
statului de drept, 
persoanele suspecte de 
săvârşirea unor fapte 
ilegale la frontiera de stat, 
persoanele a căror 
identitate nu a putut fi 
stabilită, precum şi 
urmăriţii general şi 
internaţional; să verifice 
situaţia acestora şi să ia, 
după caz, măsurile legale 
în cel mult 24 de ore, cu 
respectarea dreptului la 
apărare; 

 
 
 
 
“a) să legitimeze, să stabilească 
identitatea persoanelor şi să ia 
măsurile legale ce se impun, în 
condiţiile prezentei ordonanţe de 
urgenţă; 
 
 
 
 
b) să conducă persoane la sediul 
poliţiei de frontieră, ca măsură 
administrativă, în condiţiile 
prezentei ordonanţe de urgenţă; 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reglementare previzibilă, 
astfel încât cetăţeanul să ştie 
de ce şi în ce condiţii poate 
fi realizată această 
activitate. Aceste detalieri 
sunt esenţiale, pentru că 
modalităţile în care 
poliţistul poate acţiona 
trebuie să fie cunoscute, 
atât de acesta, cât şi de 
cetăţean (ca o garanţie că 
este tratat în respect faţă de 
lege). 
A se vedea art. 272.  
lit.b) – Textul în vigoare 
tratează conducerea la 
sediul poliţiei de frontieră, 
fără însă a oferi nicio 
garanţie cu privire la 
respectarea drepturilor 
persoanei. De aceea, pentru 
a asigura predictibilitatea 
normei, propunem ca 
această să fie tratată pe larg, 
astfel încât dreptul 
poliţistului de frontieră să 
fie acompaniat şi de 
obligaţii, care să se 
constituie în garanţii asupra 
respectării drepturilor 
persoanei 
A se vedea art. 273, 275, 
276,  277 şi 278.  
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... 
e) să efectueze controlul 
persoanelor şi al bagajelor, 
precum şi al 
autovehiculelor, mijloacelor 
de transport feroviare, 
navelor sau aeronavelor, 
atunci când exista indicii 
temeinice ca săvârşirea 
unei infracţiuni la regimul 
frontierei de stat este 
iminenta şi ca persoana 
sau bunurile căutate se 
afla în zona controlată; 
i) să utilizeze, în raport cu 
natura şi cu gradul de 
împotrivire a persoanei 
care a săvârşit o fapta 
ilegala, forţa fizica şi 
mijloacele specifice din 
dotare, inclusiv câinii de 
serviciu; folosirea acestora 
se va face cu respectarea 
stricta a legii; 
... 
n) să solicite sprijinul 
cetăţenilor pentru 
urmărirea, prinderea, 
imobilizarea şi conducerea 
la sediile poliţiei de 
frontieră a persoanelor care 
au săvârşit fapte ilegale ori 
a căror identitate nu a putut 

 
e) să efectueze controlul 
persoanelor şi al bagajelor, 
precum şi al vehiculului, în 
condiţiile prezentei ordonanţe 
de urgenţă; 
 
 
 
---------------------------------------- 
 
 
 
 
i) să utilizeze mijloace de 
constrângere, cu respectarea 
strictă a legii; 
 
 
 
 
 
 
 
 
n) să solicite, în condiţiile legii, 
sprijinul populaţiei pentru 
urmărirea, prinderea, 
imobilizarea şi conducerea 
persoanelor la sediul poliţiei de 
frontieră, precum şi pentru 
asistarea la efectuarea unor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lit.i) – ipotezele eliminate 
sunt acoperite de art.311 – 
316 şi art.322 din proiect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lit.n) – textul a fost 
reformulat pentru mai multă 
rigoare. 
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fi stabilită, pentru luarea 
măsurilor ce se impun, 
potrivit legii; 
... 

acte procedurale; 
 
 
 
 

42.   2. La articolul 27, după litera 
n) se introduc trei noi litere, 
lit.n1)-n3), cu următorul 
cuprins: 
 
“n1) să interzică oricărei 
persoane, ca temporar, să 
pătrundă într-un spaţiu delimitat, 
marcat sau pe care l-a indicat, 
într-un imobil sau mijloc de 
transport, dacă prin acesta s-ar 
pune în pericol viaţa, sănătatea 
sau integritatea corporală, a sa 
ori a altei persoane, sau ar fi 
afectată desfăşurarea normală a 
activităţii organelor abilitate; 
 
n2) să oprească forţat şi să 
imobilizeze vehicule, inclusiv 
prin utilizarea mijloacelor din 
dotare, în condiţiile legii; 
 
n3) să avertizeze persoanele, prin 
orice mijloace, să înceteze 
acţiunile ilegale;” 
 

2.Nemodificat lit.n1) – considerăm că nu se 
justifică prezenţa unei 
persoanei neautorizate în 
„perimetrul locului 
săvârşirii unor infracţiuni 
sau a altor fapte 
antisociale”, în contextul 
importanţei acestuia pentru 
probarea faptelor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lit.n2) – textul are în vedere 
protejarea vieţii persoanelor 
şi eliminarea riscului 
împiedicării desfăşurării 
normale a activităţii 
organelor abilitate. 
[lit.n1) a fost reformulată 
potrivit observaţiilor din 
procedura de transparenţă 
decizională, prin eliminare 
sintagmei „ori să-l 
părăsească”] 
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43.   3. După articolul 27 se introduc 
opt noi articole, art.271-278, cu 
următorul cuprins: 
“Art. 271.- (1) Poliţistul de 
frontieră are dreptul să solicite 
persoanei legitimate să ţină 
mâinile la vedere şi, după caz, să 
renunţe temporar la mijloacele ce 
pot fi folosite pentru un atac 
armat. 
 
(2) Poliţistul de frontieră are 
dreptul să solicite persoanei care 
face obiectul controlului corporal 
să adopte o poziţie inofensivă, ce 
permite realizarea efectivă şi în 
siguranţă a acestui control. Prin 
poziţie inofensivă se înţelege: 
a) ţinerea mâinilor deasupra 
capului sau paralel cu solul; 
b) depărtarea picioarelor; 
c) adoptarea poziţiei şezut; 
d) adoptarea poziţiei culcat; 
e) altă poziţie a corpului, care 
previne săvârşirea unei acţiuni 
violente îndreptate împotriva 
poliţistului de frontieră şi 
respectă demnitatea umană. 
(3) Solicitarea de a adopta o 
poziţie inofensivă trebuie să fie 
adecvată pericolului pe care-l 
poate reprezenta persoana şi să 
nu depăşească nevoile reale 

 
 
 
Art. 271  
(1) Poliţistul de frontieră are 
dreptul să solicite persoanei care 
face obiectul legitimării să ţină 
mâinile la vedere şi, după caz, să 
renunţe temporar la mijloacele ce 
pot fi folosite pentru un atac 
armat. 
 
Autor: Grupurile PSD 
Aprobat: Comisiile reunite 

A se vedea motivaţia de la 
art.321, introdus în Legea 
nr.218/2002. 
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pentru atingerea scopului 
intervenţiei. Se interzice 
solicitarea adoptării poziţiei şezut 
sau culcat în cazul femeilor cu 
semne vizibile de sarcină, 
persoanelor cu semne vizibile ale 
unei dizabilităţi şi copiilor. 
 
 (4) În înţelesul prezentei legi, 
prin atac armat se înţelege atacul 
săvârşit de o persoană cu o armă 
de foc sau cu obiecte, 
dispozitive, substanţe sau 
animale ce pot pune în pericol 
viaţa, sănătatea ori integritatea 
corporală a persoanelor. 
 
(5) Se prezumă intenţia săvârşirii 
unei acţiuni violente îndreptate 
împotriva poliţistului de frontieră 
fapta persoanei de a se apropia 
de acesta după ce, în prealabil, a 
fost avertizată prin cuvintele: 
Poliţia de frontieră, stai! – Nu te 
apropia!, ori de a nu se conforma 
solicitărilor prevăzute la alin.(1) 
sau (2). 

44.   Art. 272.- (1) Poliţistul de 
frontieră are dreptul să 
legitimeze şi să stabilească 
identitatea persoanei, în situaţia 
în care: 

a) aceasta încalcă dispoziţiile 

Nemodificat 
 
 
 
 
 

A se vedea motivaţia de la 
art.322 introdus în Legea 
nr.218/2002. 
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legale, ori există motive 
verosimile pentru a bănui că 
pregăteşte sau a comis o faptă 
ilegală la regimul frontierei de 
stat; 
b) prezenţa acesteia în zona de 
frontieră este suspectă sau nu 
poate fi justificată; 
c) există motive verosimile 
pentru a bănui că aceasta a fost 
prezentă la locul săvârşirii unei 
fapte ilegale ori are cunoştinţă 
despre faptă, autor sau despre 
bunurile având legătură cu fapta; 
d) aceasta solicită sprijinul sau 
intervenţia organelor poliţiei de 
frontieră, ori când din cauza 
vârstei, stării de sănătate, 
dizabilităţii, consumului de 
alcool sau altor substanţe 
psihoactive, ori a altor asemenea 
circumstanţe, necesită sprijinul 
organelor abilitate; 
e) descrierea acesteia corespunde 
unei persoane căutate potrivit 
legii, deţine asupra sa bunuri sau 
se deplasează cu un vehicul, 
ambarcaţiune ori aeronavă care 
corespunde descrierii unor bunuri 
sau mijloace de transport căutate 
potrivit legii; 
f) aceasta desfăşoară o activitate 
supusă, potrivit legii, unor 
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autorizări, avize sau înregistrări 
ori este implicată într-o 
procedură legală în faţa unei 
autorităţi sau instituţii publice; 
g) aceasta încearcă să pătrundă 
sau se află într-un spaţiu în care 
accesul este controlat;  
h) cu ocazia unor controale sau 
razii, efectuate în condiţiile art. 
27 lit. l); 
i) există obligaţia legală de a se 
stabili identitatea acesteia. 
 
(2) Persoana legitimată are 
dreptul de a fi informată verbal, 
de către poliţistul de frontieră, cu 
privire la motivul legitimării. 
 
 
 
(3) Stabilirea identităţii unei 
persoane se face pe baza actelor 
de identitate. Atunci când 
persoana nu poate prezenta un 
act de identitate, stabilirea 
identităţii se realizează pe baza 
unui act prevăzut cu fotografie 
sau a declaraţiilor acesteia, 
precum şi a verificărilor 
poliţistului de frontieră, realizate 
pe loc, în bazele electronice de 
date la care are acces potrivit 
legii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Poliţistul de frontieră este 
obligat să aducă la cunoştinţă 
persoanei, verbal, motivul 
legitimării. 
Autor: Grupurile PSD 
Aprobat: Comisiile reunite 
 
(3) Nemodificat 
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(4) La solicitarea poliţistului de 
frontieră, persoana are obligaţia 
de a înmâna acestuia actele 
prevăzute la alin. (3) şi de a 
comunica informaţiile necesare 
stabilirii sau, după caz, verificării 
identităţii sale.  
 
(5) Atunci când măsurile 
prevăzute la alin. (3) nu au 
permis stabilirea identităţii, 
pentru realizarea acestui scop, 
poliţistul de frontieră are dreptul 
să procedeze la:  
a) identificarea unei alte 
persoane care poate oferi 
informaţii cu privire la identitate, 
dacă este posibil; 
b) fotografierea, luarea şi 
procesarea amprentelor, 
semnalmentelor şi semnelor 
particulare ale persoanei; 
c) să facă publică, prin orice 
mijloace, o fotografie, 
înregistrare, schiţă sau descriere 
a persoanei, dacă există o 
convingere rezonabilă că această 
măsură va ajuta la stabilirea 
identităţii persoanei.  
 
(6) Măsurile prevăzute la alin.(5) 
se realizează chiar şi în lipsa 

 
(4) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Nemodificat 
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consimţământului persoanei. 
Publicitatea se realizează 
exclusiv în scopul identificării 
persoanei, cu respectarea 
prezumţiei de nevinovăţie. 
 
(7) Datele cu caracter personal 
preluate potrivit alin.(5), se şterg 
din bazele de date ale poliţiei de 
frontieră imediat după 
identificarea persoanei, prin 
proceduri ireversibile, cu 
excepţia situaţiei în care sunt 
utilizate în cadrul unei proceduri 
judiciare în curs, caz în care 
acestea urmează regimul 
probelor aplicabil procedurii 
judiciare. 

 
 
 
 
 
 
(7) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

45.   Art. 273.- (1) Poliţistul de 
frontieră are dreptul de a efectua 
controlul corporal al persoanei 
legitimate şi, după caz, al 
bagajelor sau vehiculului utilizat 
de aceasta, în scopul: 
a) ridicării bunurilor supuse 
confiscării, interzise la deţinere, 
căutate potrivit legii sau care pot 
fi utilizate ca probe într-o 
procedură judiciară, atunci când 
există motive verosimile pentru a 
bănui că persoana are asupra sa 
ori sub controlul său astfel de 
bunuri; 

Nemodificat A se vedea motivaţia de la 
art.323 introdus în Legea 
nr.218/2002. 
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b) identificării şi ridicării unor 
arme, obiecte sau substanţe, ce 
pot fi folosite împotriva 
poliţistului de frontieră, a altor 
persoane sau pentru 
autovătămare, atunci când 
persoana face obiectul măsurii 
conducerii la sediul poliţiei de 
frontieră, ori al unui mandat de 
aducere, ordonanţe de reţinere, 
mandat de arestare sau de 
executare a pedepselor; 
c) identificării unor documente 
sau înscrisuri care pot servi la 
stabilirea identităţii unei 
persoane aflate în stare de 
inconştienţă; 
d) identificării şi ridicării unor 
arme, obiecte sau substanţe 
periculoase, atunci când persoana 
încearcă să pătrundă sau se află 
în locuri în care este interzis 
accesul cu acestea. 
 
(2) Controlul vehiculului se 
poate efectua şi în scopul 
identificării unei persoane date în 
urmărire sau căutată potrivit 
legii, atunci când există motive 
verosimile pentru a bănui că 
aceasta este prezentă în vehicul. 
În înţelesul prezentei legi, prin 
controlul vehiculului se înţelege 
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controlul oricărui mijloc de 
transport pe cale rutieră, 
feroviară, aeriană sau pe apă. 
 
 (3) Controlul corporal se 
efectuează, cu respectarea 
demnităţii umane, de către o 
persoană de acelaşi sex cu 
persoana controlată şi presupune 
examinarea externă a corpului şi 
îmbrăcămintei unei persoane, 
vizual, precum şi prin palpare şi 
apăsare. Îmbrăcămintea groasă 
poate fi examinată separat. 
Atunci când prin examinare sunt 
identificate obiecte, la solicitarea 
poliţistului de frontieră, persoana 
este obligată să le prezinte. 
 
(4) Controlul bagajului 
presupune examinarea externă a 
acestuia, vizual, precum şi prin 
palpare şi apăsare. La solicitarea 
poliţistului de frontieră, persoana 
are obligaţia de a le deschide şi 
de a prezenta conţinutul 
bagajului. 
 
(5) Vehiculul se examinează prin 
vizualizarea compartimentelor 
care, prin construcţie, sunt 
destinate transportului 
pasagerilor şi mărfurilor. La 
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solicitarea poliţistului de 
frontieră, persoana are obligaţia 
de a deschide şi prezenta 
conţinutul compartimentelor. 
 
(6) Atunci când persoana nu 
dă curs solicitărilor prevăzute la 
alin.(3) – (5), poliţistul de 
frontieră poate proceda personal 
la efectuarea activităţilor 
solicitate, inclusiv prin folosirea 
forţei. 
 
(7) Obiectele se examinează 
la exterior fără a fi desfăcute sau 
demontate. Corespondenţa nu se 
deschide sau citeşte şi nu se 
accesează telefonul, un sistem 
informatic ori alt mijloc de 
comunicare sau de stocare a 
datelor. 
 
(8)  Nu constituie control 
corporal acţiunea poliţistului de 
frontieră de a deposeda persoana 
de o armă de foc sau armă albă a 
cărei deţinere este vizibilă sau 
cunoscută. 
 
(9) La efectuarea controlului pot 
fi folosite animale de serviciu şi/ 
sau mijloace adecvate pentru 
detectarea obiectelor sau 
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substanţelor. 
 
(10) Rezultatul controlului se 
consemnează într-un proces-
verbal, care se semnează de 
poliţistul de frontieră şi de 
persoana în cauză sau de 
reprezentantul legal. O copie a 
procesului-verbal se predă 
persoanei în cauză sau 
reprezentantului legal, refuzul 
semnării sau primirii 
consemnându-se în cuprinsul 
documentului.  
 
(11) Prevederile prezentului 
articol nu aduc atingere dreptului 
poliţistului de frontieră de a 
efectua, după caz, percheziţia 
corporală sau percheziţia 
vehiculului, în cazurile şi 
condiţiile prevăzute de normele 
de procedură penală sau de cele 
privind executarea pedepselor şi 
a măsurilor privative de libertate. 
 

46.   Art. 274.- (1) Poliţistul de 
frontieră are dreptul să conducă o 
persoană la sediul poliţiei de 
frontieră, atunci când: 

a) în condiţiile art. 272 alin.(3), 
nu s-a putut stabili identitatea 
acesteia, ori există motive 

(1) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

A se vedea motivaţia de la 
art.324 introdus în Legea 
nr.218/2002. 
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verosimile pentru a bănui că 
identitatea declarată nu este reală 
sau că documentele prezentate nu 
sunt veridice; 
b) din cauza comportamentului, 
locului, momentului, 
circumstanţelor, ori bunurilor 
aflate asupra sa, există motive 
verosimile pentru a bănui că 
pregăteşte sau a comis o faptă 
ilegală; 
c) prin acţiunile sale periclitează 
viaţa, sănătatea sau integritatea 
corporală, a sa ori a altei 
persoane, sau ordinea publică; 
d) luarea unor măsuri legale, pe 
loc, ar putea crea un pericol 
pentru aceasta sau pentru ordinea 
publică. 
 
(2) Poliţistul de frontieră are 
obligaţia de a raporta şefului său 
ierarhic despre conducerea 
persoanei la sediul poliţiei de 
frontieră, în cel mai scurt timp 
posibil de la momentul sosirii la 
sediu. 
 
(3) Verificarea situaţiei de fapt 
şi, după caz, luarea măsurilor 
legale faţă de persoana condusă 
la sediul poliţiei de frontieră se 
realizează, cu celeritate. După 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Persoana este condusă la 
cea mai apropiată unitate de 
poliţie de frontieră la care se 
poate realiza identificarea 
sa,verificarea situaţiei de fapt 
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finalizarea acestor activităţi, 
poliţistul de frontieră are 
obligaţia de a permite persoanei 
să părăsească, de îndată, sediul 
poliţiei de frontieră. 
 
(4) Verificarea situaţiei de fapt 
şi, după caz, luarea măsurilor 
legale faţă de persoana condusă 
la sediul poliţiei de frontieră se 
realizează fără a se depăşi 8 ore 
de la momentul iniţierii 
deplasării. La expirarea acestui 
termen, persoana are dreptul de a 
părăsi sediul poliţiei de frontieră. 
 
(5) În situaţia în care identitatea 
persoanei nu a putut fi stabilită în 
termenul prevăzut la alin.(4), 
acest termen se prelungeşte cu 
perioada necesară stabilirii 
identităţii, verificării situaţiei de 
fapt şi, după caz, luării măsurilor 
legale, fără a se depăşi 12 ore de 
la momentul iniţierii deplasării. 
La expirarea acestui termen, 
persoana are dreptul de a părăsi 
sediul poliţiei de frontieră, chiar 
dacă identitatea sa nu a putut fi 
stabilită. 
 
 
---------------------------------------- 

şi, după caz, luarea măsurilor 
legale. 
 
 
 
 
(4) Verificarea situaţiei de fapt 
şi, după caz, luarea măsurilor 
legale faţă de persoana condusă 
la sediul poliţiei de frontieră se 
realizează de îndată, dar nu mai 
mult de 8 ore de la momentul 
iniţierii deplasării.  
 
 
 
(5) În situaţia în care identitatea 
persoanei nu a putut fi stabilită în 
termenul prevăzut la alin.(4), 
acest termen se prelungeşte cu 
perioada necesară stabilirii 
identităţii, verificării situaţiei de 
fapt şi, după caz, luării măsurilor 
legale, dar nu mai mult de 12 
ore de la momentul iniţierii 
deplasării.  
 
 
 
 
 
(6) Poliţistul de frontieră are 
obligaţia de a permite 
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(6) Dacă în cadrul verificărilor se 
constată existenţa unor indicii cu 
privire la săvârşirea unei 
infracţiuni, se procedează 
conform normelor de procedură 
penală. Dispoziţiile alin.(3)-(5), 
referitoare la dreptul persoanei 
de a părăsi sediul poliţiei de 
frontieră, nu se aplică în cazul în 
care s-a dispus reţinerea ori 
arestarea preventivă. 
 

persoanei să părăsească, de 
îndată, sediul poliţiei de 
frontieră: 
a) după finalizarea activităţilor, 
conform alin.(4) şi, după caz, 
alin.(5), sau, 
b) după expirarea termenului 
prevăzut la alin.(5), chiar dacă 
identitatea persoanei nu a putut 
fi stabilită. 
 
(7) Dacă în cadrul verificărilor se 
constată existenţa unor indicii cu 
privire la săvârşirea unei 
infracţiuni, se procedează 
conform normelor de procedură 
penală. Dispoziţiile alin.(6) nu 
se aplică în cazul în care s-a 
dispus reţinerea ori arestarea 
preventivă. 
 
Autor: Grupurile PSD 
Aprobat: Comisiile reunite 
 

47.   Art. 275.- Dacă persoana 
legitimată sau condusă la sediul 
poliţiei de frontieră sau al altor 
instituţii prezintă simptome 
vizibile care relevă necesitatea 
acordării asistenţei medicale de 
urgenţă, în cel mai scurt timp, 
poliţistul de frontieră solicită 
serviciilor specializate acordarea 

Nemodificat A se vedea motivaţia de la 
art.325 introdus în Legea 
nr.218/2002. 
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acestei asistenţe. 
 

48.   Art. 276.- (1) Persoana condusă 
la sediul poliţiei de frontieră are 
următoarele drepturi: 
a) de a fi informată cu privire la 
motivele conducerii la sediul 
poliţiei de frontieră; 
b) de a fi informată cu privire la 
drepturile ce-i revin; 
c) de a formula contestaţie 
împotriva dispunerii măsurii, 
potrivit art.277; 
d) de a fi asistată de un avocat, 
potrivit legii, de a comunica 
direct cu acesta, în condiţii care 
să asigure confidenţialitatea, 
precum şi de a nu da nici o 
declaraţie fără prezenţa acestuia, 
cu excepţia comunicării datelor 
de identificare, ori a unor 
informaţii necesare înlăturării 
unei stări de pericol iminent la 
adresa vieţii, sănătăţii sau 
integrităţii corporale a sa ori a 
altei persoane; 
e) de a solicita informarea unui 
membru de familie sau a altei 
persoane desemnate de aceasta 
cu privire la măsura luată;  
f) de a solicita informarea 
reprezentanţilor diplomatici ai 
statului de provenienţă, în cazul 

(1) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A se vedea motivaţia de la 
art.326 introdus în Legea 
nr.218/2002. 
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cetăţenilor străini; 
g) de a fi consultată de un medic 
sau, pe propria cheltuială, de 
medicul indicat de aceasta; 
h) de a comunica prin interpret 
sau prin intermediul unei 
persoane cu aptitudini de 
comunicare, în situaţia în care nu 
vorbeşte, nu înţelege limba 
română, nu se poate exprima sau 
prezintă handicap auditiv ori 
surdocecitate. 
 
(2) Informarea persoanei, 
potrivit alin.(1) lit. a), se 
realizează înainte de a lua măsura 
conducerii la sediul poliţiei de 
frontieră, iar potrivit lit.b), în cel 
mai scurt timp posibil de la 
momentul sosirii la sediu. La 
solicitare, poliţistul de frontieră 
contactează persoanele 
prevăzute la alin. (1) lit. d) – g). 
Dreptul prevăzut la alin. (1) lit. 
h) se asigură la cerere sau din 
oficiu. 
 
 
 
 
 
(3) În cazul minorului sau al 
persoanei lipsite de capacitate de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Poliţistul de frontieră este 
obligat să informeze persoana, 
potrivit alin.(1) lit. a), înainte de 
a lua măsura conducerii la sediul 
poliţiei de frontieră, iar potrivit 
alin.(1) lit. b), în cel mai scurt 
timp posibil de la momentul 
sosirii la sediu. La solicitare, 
poliţistul de frontieră are 
obligaţia de a contacta 
persoanele prevăzute la alin. (1) 
lit. d) – g). Dreptul prevăzut la 
alin. (1) lit. h) se asigură la cerere 
sau din oficiu. 
 
Autor: Grupurile PSD 
Aprobat: Comisiile reunite 
 
(3) Nemodificat 
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exerciţiu, poliţistul de frontieră 
are obligaţia: 
a) de a informa, cu privire la 
măsura luată, părinţii, tutorele ori 
alt reprezentant legal sau, dacă 
niciunul dintre aceştia nu poate fi 
contactat sau nu se prezintă, 
autoritatea competentă potrivit 
legii; 
b) de a nu lua declaraţii de la 
aceasta sau de a nu îi solicita 
semnarea unor înscrisuri, în lipsa 
unui reprezentant legal sau a 
celui al autorităţii competente, cu 
excepţia comunicării datelor de 
identificare. 
 
(4) Dispoziţiile alin. (1) – (3) nu 
aduc atingere normelor de 
procedură penală sau celor 
privind executarea pedepselor şi 
a măsurilor privative de libertate, 
care se aplică în mod 
corespunzător. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Nemodificat 
 
 
 
 

49.   Art. 277.- (1) Persoana condusă 
la sediul poliţiei de frontieră, în 
situaţiile prevăzute la art. 274 
alin.(1), poate contesta măsura 
dispusă de poliţistul de frontieră, 
înainte de încetarea acesteia, la 
şeful ierarhic al poliţistului de 
frontieră. 

Nemodificat [Text nou introdus, ca 
urmare a valorificării unor 
observaţii formulate în 
cadrul procedurii de 
transparenţă decizională] 
 



 88

  
(2) Contestaţia se depune, în 
scris, la poliţistul de frontieră sau 
la şeful ierarhic al acestuia. 
Poliţistul de frontieră care 
primeşte contestaţia este obligat 
să o transmită, de îndată, şefului 
său ierarhic. La depunerea 
contestaţiei, persoana condusă la 
sediul poliţiei primeşte o dovadă 
de primire. 
 
(3) Şeful ierarhic al poliţistului 
de frontieră se pronunţă cu 
celeritate, în scris. Înscrisul se 
înregistrează în evidenţele 
unităţii de poliţie de frontieră, iar 
o copie a acestuia se predă 
persoanei în cauză sau 
reprezentantului legal. Refuzul 
primirii copiei se consemnează 
pe înscris.  
 
(4) În cazul în care constată că nu 
este necesară menţinerea măsurii, 
şeful ierarhic al poliţistului de 
frontieră are obligaţia de a 
permite persoanei să părăsească 
sediul poliţiei de frontieră. 

50.   Art. 278.- (1) Poliţistul de 
frontieră întocmeşte un proces-
verbal în care consemnează 
motivele conducerii persoanei la 

Nemodificat A se vedea motivaţia de la 
art.328, introdus în Legea 
nr.218/2002. 
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sediul poliţiei de frontieră, 
măsurile realizate cu această 
ocazie, modalitatea de exercitare 
a drepturilor prevăzute la art.276, 
ca urmare a aducerii la 
cunoştinţă, rezultatul controlului 
corporal, al bagajelor şi al 
vehiculului, dacă a utilizat 
mijloace de constrângere, 
prezenţa unor urme vizibile de 
violenţă la momentul legitimării 
şi al finalizării verificărilor, ora 
iniţierii deplasării la sediul 
poliţiei de frontieră şi finalizării 
verificării situaţiei persoanei şi 
luării măsurilor legale, precum 
şi, după caz, motivele prelungirii 
termenului de 8 ore prevăzut la 
art. 274 alin. (4). 
 
 
(2) Procesul-verbal prevăzut la 
alin.(1) se înregistrează în 
evidenţele unităţii de poliţie de 
frontieră şi se semnează de 
poliţistul de frontieră şi de 
persoana în cauză sau de 
reprezentatului legal. O copie a 
procesului-verbal se predă 
persoanei în cauză sau 
reprezentantului legal, refuzul 
semnării sau primirii 
consemnându-se în cuprinsul 
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documentului. 
 

51.    
 
 
 
 
----------------------------------------
 
 
 

3. După articolul 30 se 
introduce un nou articol, 
art.301, cu următorul cuprins: 
 
„Art. 301. – Unităţile poliţiei de 
frontieră trebuie să asigure 
pregătirea profesională a 
poliţistului de frontieră, cu 
privire la modul de acţiune în 
situaţia aplicării măsurilor 
poliţieneşti şi utilizarea 
mijloacelor de constrângere. 
Poliţistul de frontieră este 
obligat să participe la 
programele de pregătire 
profesionale şi să menţină un 
nivel adecvat de pregătire 
fizică.” 
 
Autor: Grupurile PSD 
Aprobat: Comisiile reunite 
 

Motivare amendament: 
 
Textul asigură corelarea cu 
prevederile similare 
introduse în Legea 
nr.218/2002. 

52.  Art.31 
(1) Pentru împiedicarea şi 
neutralizarea acţiunilor 
agresive ale persoanelor 
descoperite ca au săvârşit 
infracţiuni sau contravenţii 
la regimul frontierei de stat 
ori ca au tulburat ordinea şi 
liniştea publică în zona de 

4. Articolul 31 se abrogă. 
 

4. Nemodificat Se propune abrogarea având 
în vedere că ipotezele sunt 
acoperite de textele 
introduse la art.311 şi 
următoarele. 
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competenţă, acţiuni ce nu 
au putut fi înlăturate sau 
anihilate prin utilizarea 
altor mijloace legale, 
poliţiştii de frontieră pot 
folosi scuturi de protecţie, 
căşti cu vizor, bastoane de 
cauciuc, bastoane cu 
energie electrostatică, 
cătuşe, dispozitive cu 
substanţe iritant-
lacrimogene, arme cu glonţ 
de cauciuc, câini de 
serviciu, precum şi alte 
mijloace de imobilizare 
care nu pun în pericol viaţa 
persoanei şi nu îi produc 
acesteia vătămări corporale 
grave. 
    (2) Mijloacele prevăzute 
la alin. (1) pot fi folosite 
împotriva persoanelor care: 
    a) întreprind acţiuni care 
pun în pericol integritatea 
corporală, sănătatea şi 
bunurile altor persoane; 
    b) pun în pericol 
activităţile ce se desfăşoară 
în punctul de trecere a 
frontierei de stat; 
    c) ultragiază persoanele 
cu funcţii ce implică 
exerciţiul autorităţii 
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publice. 
    (3) Folosirea mijloacelor 
prevăzute la alin. (1) 
împotriva participanţilor la 
acţiunile agresive se va face 
în mod gradual, după 
atenţionarea prealabilă 
asupra uzului unor 
asemenea mijloace şi după 
lăsarea timpului necesar 
pentru încetarea acţiunilor 
şi părăsirea zonei, după caz. 
    (4) Folosirea mijloacelor 
prevăzute la alin. (1) nu 
trebuie să depăşească 
nevoile reale pentru 
împiedicarea sau 
neutralizarea acţiunilor 
agresive. 
 
 

53.  SECŢIUNEA a 3-a 
Folosirea armamentului 

5. La Capitolul V, titlul 
secţiunii a 3-a se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 

“Secţiunea a 3-a 
Folosirea mijloacelor de 

constrângere” 
 

5. Nemodificat  

54.   6. La Capitolul V, în secţiunea 
a 3-a, după articolul 31 se 
introduc şase noi articole, 
art.311-art.316, cu următorul 

6. La capitolul V, după titlul 
secţiunii a 3-a, se introduc şase 
noi articole, articolele 311-316, 
cu următorul cuprins:

A se vedea motivaţia de 
la art.329 introdus în 
Legea nr.218/2002. 
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cuprins: 
 
 
 
“Art. 311.- (1) În îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu, poliţistul 
de frontieră are dreptul să 
utilizeze mijloace de 
constrângere, constând în: forţa 
fizică, inclusiv aplicarea unor 
procedee de autoapărare sau 
lovituri; cătuşe sau alte mijloace 
care permit imobilizarea 
membrelor superioare şi/sau 
inferioare, denumite în 
continuare mijloace de 
imobilizare; mijloace neletale; 
arme albe şi de foc; mijloace 
adecvate sau, după caz, vehicule, 
pentru oprirea forţată, blocarea 
sau deschiderea unor vehicule ori 
spaţii închise în care se găsesc 
persoane şi bunuri, ori pentru 
înlăturarea unor obstacole. 
 
(2) Folosirea mijloacelor de 
constrângere nu trebuie să 
depăşească, prin intensitate şi 
durată, nevoile reale pentru 
atingerea scopului intervenţiei. 
 
(3) Folosirea mijloacelor de 
constrângere încetează de îndată 

 
Autor: Grupurile PSD 
Aprobat: Comisiile reunite 
 
(1) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Nemodificat 
 
 
 
 
 
(3) Nemodificat 
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ce scopul intervenţiei a fost 
realizat. 
 
(4) Folosirea mijloacelor de 
constrângere se face după 
avertizarea verbală prealabilă 
asupra utilizării acestora şi după 
acordarea timpului necesar 
persoanei pentru a se conforma 
solicitărilor legale ale poliţistului 
de frontieră. În situaţia unei 
acţiuni violente iminente 
îndreptate împotriva poliţistului 
de frontieră sau a altei persoane, 
mijloacele de constrângere pot fi 
folosite fără avertizarea verbală 
prealabilă. 
 
 
(5) Folosirea mijloacelor de 
constrângere în condiţiile şi în 
situaţiile prevăzute de lege 
înlătură caracterul penal al faptei 
şi răspunderea civilă a 
poliţistului de frontieră pentru 
pagubele produse. 
 
---------------------------------------- 

 
 
 
(4) Folosirea mijloacelor de 
constrângere se face în mod 
gradual, după avertizarea 
verbală prealabilă asupra 
utilizării acestora şi după 
acordarea timpului necesar 
persoanei pentru a se conforma 
solicitărilor legale ale poliţistului 
de frontieră. În situaţia unei 
acţiuni violente iminente 
îndreptate împotriva poliţistului 
de frontieră sau a altei persoane, 
mijloacele de constrângere pot fi 
folosite fără avertizarea verbală 
prealabilă. 
 
(5) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(6) Pentru pagubele produse  
prin faptele poliţistului de 
frontieră prevăzute la alin.(5),  
se poate angaja răspunderea 
statului. 
 
Autor: Comisiile reunite 

 
 
 
Corelare cu textul similar de 
la art.329, alin.(4), introdus 
în Legea nr.218/2002. 
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Aprobat: Comisiile reunite 
 

55.   Art. 312.- (1) Poliţistul de 
frontieră are dreptul de a folosi 
forţa fizică în scopul înfrângerii 
rezistenţei fizice a persoanei 
care, fără a folosi violenţa, se 
opune ori nu se supune 
solicitărilor legale ale poliţistului 
de frontieră, potrivit art. 27 lit. 
n1) – n3) sau referitoare la: 
a) conducerea la sediul poliţiei de 
frontieră sau al altor organe; 
b) efectuarea percheziţiei potrivit 
normelor de procedură penală, a 
controlului corporal şi al 
bagajelor persoanei legitimate, 
precum şi a vehiculului utilizat 
de aceasta; 
c) aplicarea cătuşelor sau a altor 
mijloace de imobilizare. 
 
 
 
---------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(2) Folosirea forței fizice nu 
trebuie să aibă ca scop 
provocarea unor suferințe 
fizice altele decât cele inerente 
înfrângerii rezistenței fizice a 
persoanei.” 
 
Autor amendament: Grup PSD 
 

A se vedea motivaţia de la 
art.3210 introdus în Legea 
nr.218/2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAI 
Se asigură corelarea cu 
amendamentul anterior. 
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(2) Poliţistul de frontieră are 
dreptul de a utiliza mijloace 
adecvate pentru a opri şi 
pătrunde în vehicule sau pentru a 
pătrunde în orice spaţii închise în 
care se află persoana aflată în 
situaţiile prevăzute la alin.(1), în 
scopul extragerii acesteia. 
 

 (3) - Nemodificat 

56.   Art. 313.- (1) Poliţistul de 
frontieră are dreptul de a utiliza 
cătuşe sau alte mijloace de 
imobilizare în scopul 
împiedicării sau neutralizării 
acţiunilor violente ale oricărei 
persoane. 
 
(2) În scopul prevenirii 
autovătămării persoanei ori 
apariţiei unei stări de pericol la 
adresa vieţii, sănătăţii sau 
integrităţii corporale a 
poliţistului de frontieră sau a 
altei persoane, poliţistul de 
frontieră are dreptul de a utiliza 
mijloacele prevăzute la alin. (1), 
dacă: 
a) persoana condusă la sediul 
poliţiei de frontieră este 
cunoscută cu un comportament 
violent la adresa sa, a 
persoanelor sau bunurilor; 
b) persoana condusă la sediul 

Nemodificat A se vedea motivaţia de la 
art.3211 introdus în Legea 
nr.218/2002. 
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poliţiei de frontieră a comis sau 
este suspectă de săvârşirea unei 
infracţiuni cu violenţă ori a unor 
acte de terorism; 
c) persoana a evadat din starea 
legală de reţinere sau deţinere ori 
s-a sustras de la executarea unei 
măsuri preventive sau a unei 
pedepse privative de libertate; 
d) dotările mijlocului de 
transport utilizat sau itinerariul 
de deplasare nu permit adoptarea 
altor măsuri care să prevină 
săvârşirea unor acţiuni violente 
sau fuga; 
e) persoana face obiectul unei 
măsuri privative de libertate 
dispuse în vederea înlăturării 
unei stări de pericol pentru 
ordinea publică. 
 
(3) Dispoziţiile legale referitoare 
la utilizarea cătuşelor sau a altor 
mijloace de imobilizare, 
prevăzute de reglementările 
privind executarea pedepselor şi 
a măsurilor privative de libertate, 
se aplică în mod corespunzător. 
 

57.   Art. 314.- Poliţistul de frontieră 
are dreptul de a utiliza bastoane, 
tonfe, dispozitive cu substanţe 
iritant-lacrimogene şi/sau 

Nemodificat A se vedea motivaţia de 
la art.3212, introdus în 
Legea nr.218/2002. 
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paralizante, câini de serviciu, 
scuturi de protecţie, căşti cu 
vizor, dispozitive cu 
electroşocuri, arme neletale cu 
bile de cauciuc sau alte arme 
neletale, precum şi alte mijloace 
de imobilizare care nu pun în 
pericol viaţa sau nu produc o 
vătămare corporală gravă, în 
scopul împiedicării sau 
neutralizării acţiunilor violente 
ale persoanei, atunci când: 
a) utilizarea forţei fizice nu a fost 
sau nu este aptă să producă acest 
rezultat; 
b) aceasta intenţionează să 
săvârşească sau săvârşeşte 
acţiuni violente cu obiecte, 
dispozitive, substanţe sau 
animale ce pot pune în pericol 
viaţa, sănătatea ori integritatea 
corporală a persoanelor. 
 

58.   Art. 315.- Poliţistul de frontieră 
este obligat ca, în cel mai scurt 
timp, să solicite serviciilor 
specializate acordarea asistenţei 
medicale de urgenţă persoanelor 
împotriva cărora au fost utilizate 
dispozitive cu electroşocuri, 
persoanelor afectate de utilizarea 
substanţelor iritant-lacrimogene, 
precum şi persoanelor rănite prin 

Nemodificat A se vedea motivaţia de la 
art.3213 introdus în Legea 
nr.218/2002. 
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utilizarea mijloacelor de 
constrângere. De îndată ce va fi 
posibil, situaţia se raportează 
verbal şi, ulterior, se întocmeşte 
un proces-verbal. 

59.   Art. 316.- Se interzice folosirea 
mijloacelor prevăzute la art. 313 
alin. (1) şi art. 314 împotriva 
femeilor cu semne vizibile de 
sarcină, persoanelor cu semne 
vizibile ale unei dizabilităţi şi 
copiilor, cu excepţia cazurilor în 
care aceştia înfăptuiesc un atac 
armat sau în grup, care pune în 
pericol viaţa sau integritatea 
corporală a uneia ori mai multor 
persoane. 
 
 
 

Art. 316. - Se interzice folosirea 
cătuşelor sau a altor mijloace 
de imobilizare, precum şi a 
mijloacelor prevăzute la art. 314 
împotriva femeilor cu semne 
vizibile de sarcină, persoanelor 
cu semne vizibile ale unei 
dizabilităţi şi copiilor, cu 
excepţia cazurilor în care aceştia 
înfăptuiesc un atac armat sau în 
grup, care pune în pericol viaţa 
sau integritatea corporală a uneia 
ori mai multor persoane. 
Autor: Grupurile PSD 
Aprobat: Comisiile reunite 
 

A se vedea motivaţia de la 
art.35 din Legea 
nr.218/2002. 

60.  Art.32 
(1) În îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu, 
poliţistul de frontieră poate 
folosi arme neletale 
destinate pentru 
autoapărare, bastoane din 
cauciuc sau tonfe, bastoane 
cu energie electrostatică, 
dispozitive cu substanţe 
iritant-lacrimogene şi 
paralizante, cătuşe, câini de 

7. Articolul 32 se abrogă. 
 
 

7. Nemodificat 
 
 
 

Textul se abrogă având în 
vedere noua sistematizare a 
normelor şi faptul că 
ipotezele sunt acoperite de 
textele art.311 – 314. 
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serviciu, precum şi alte 
mijloace de imobilizare 
care nu pun în pericol viaţa 
sau nu produc o vătămare 
corporală gravă. 
 
(2) Folosirea mijloacelor 
prevăzute la alin. (1) se va 
face în mod gradual, după 
avertizarea prealabilă, 
atunci când timpul permite, 
asupra utilizării unor 
asemenea mijloace şi 
acordarea timpului necesar 
pentru încetarea acţiunilor 
şi conformarea la 
solicitările legale ale 
poliţistului de frontieră. 
(3) Folosirea mijloacelor 
prevăzute la alin. (1) nu 
trebuie să depăşească 
nevoile reale pentru 
împiedicarea sau 
neutralizarea acţiunilor 
agresive. 

61.   
 
Art. 322 

 
(1) Atunci când folosirea 
altor mijloace de 
imobilizare sau 
constrângere nu a dat 

8. La articolul 322 alineatul (1), 
partea introductivă se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
“(1) Atunci când folosirea altor 
mijloace de constrângere nu a 
dat rezultate, în caz de absolută 
necesitate, poliţistul de frontieră 

8. Nemodificat 
 

 
 
 

Intervenţia normativă 
vizează corelarea din 
perspectiva terminologiei 
utilizate în economia 
reglementării. 
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rezultate, în caz de absolută 
necesitate, poliţistul de 
frontieră poate face uz de 
armă în îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu, în 
următoarele situaţii: 

poate face uz de armă în 
îndeplinirea atribuţiilor de 
serviciu, în următoarele situaţii:” 
 

62.  Art. 322 

 
(2) Se interzice uzul de 
armă: 
a) împotriva copiilor, 
femeilor cu semne vizibile 
de sarcină şi a persoanelor 
cu semne vizibile de 
invaliditate, cu excepţia 
cazurilor în care înfăptuiesc 
un atac armat sau în grup, 
care pune în pericol viaţa 
ori integritatea corporală a 
unei persoane; 
 

 
 
 
 
 
 

9. La articolul 322 alineatul (2), 
litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„a) împotriva femeilor cu semne 
vizibile de sarcină, persoanelor 
cu semne vizibile ale unei 
dizabilităţi şi copiilor, cu 
excepţia cazurilor în care 
înfăptuiesc un atac armat sau în 
grup, care pune în pericol viaţa 
ori integritatea corporală a unei 
persoane;” 
 
Autor: Grupurile PSD 
Aprobat: Comisiile reunite 
 

Intervenţia normativă 
vizează corelarea din 
perspectiva terminologiei 
utilizate în economia 
reglementării. Se  

63.   
 
--------------------------------- 

Art. IV.- (1) Pentru o perioadă 
de 180 de zile de la data intrării 
în vigoare a prezentului articol, 
Ministerul Afacerilor Interne, 
Poliţia Română şi Poliţia de 
Frontieră Română desfăşoară 
activităţi de informare a 
populaţiei cu privire la drepturile 
şi obligaţiile persoanelor, 
drepturile şi obligaţiile organelor 
de aplicare a legii, astfel cum 

Nemodificat Textul propus instituie o 
garanţie la adresa 
persoanelor, prin aceea că 
instituţiile al căror personal 
intră sub incidenţa 
intervenţiilor legislative vor 
fi obligate să aibă un rol 
activ în a informa populaţia 
cu privire la reglementările 
propuse.  
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rezultă din aplicarea prezentei 
legi. 
 
(2) Informarea prevăzută la alin. 
(1) se realizează prin intermediul 
mai multor instrumente şi/sau 
acţiuni specifice, cum ar fi, fără a 
se limita la acestea, comunicate 
de presă şi informare prin mass-
media, postarea informaţiilor pe 
pagina de internet a instituţiei, 
organizarea unor acţiuni 
specifice în trafic, ori cu ocazia 
executării unor misiuni de ordine 
publică. 

64.   Art. V. – Legea nr.218/2002 
privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române, 
republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 307 din 
25 aprilie 2014, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi 
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. 
96 din 7 februarie 2014, ambele 
cu modificările şi completările 
aduse prin prezenta lege, se vor 
republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se 

Nemodificat  
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textelor o nouă numerotare. 
65.   Art. VI. 

Cu excepţia art. IV şi V, prezenta 
lege intră în vigoare la 90 de zile 
de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
 

Art. VI. - Cu excepţia art. IV, 
prezenta lege intră în vigoare la 
90 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 
Autor: Grupurile PSD 
Aprobat: Comisiile reunite 
 

Tehnică-legislativă 

 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 2  
     

AMENDAMENTE RESPINSE 

la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei 

publice 

Nr. 
crt. 

Text lege în 
vigoare 

Text propunere 
legislativă 

Amendamente 
respinse/autor 

Motivare  
Adoptare/Respingere Cameră Decizională 

1.  Art.31 alin.(1) 
n) să interzică oricărei 
persoane, ca temporar, să 
pătrundă într-un spaţiu 
delimitat, marcat sau pe 
care l-a indicat, într-un 
imobil sau mijloc de 

Art.31 alin.(1) 
n) să interzică oricărei 
persoane, ca temporar, să 
pătrundă într-un spaţiu 
delimitat, marcat sau pe 
care l-a indicat, într-un 
imobil sau mijloc de 

Motivare adoptare 
amendament: 
Necesitatea introducerii 
acestor interdicţii decurge 
din nevoia de a elimina 
riscul pentru viaţa, 
sănătatea sau integritatea 
corporală a persoanelor 
ori pentru a nu aduce 
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transport, dacă prin aceasta 
s-ar pune în pericol viaţa, 
sănătatea sau integritatea 
corporală, a sa ori a altei 
persoane, sau ar fi afectată 
desfăşurarea normală a 
activităţii organelor 
abilitate; 
 

transport, dacă prin aceasta 
s-ar pune în pericol viaţa, 
sănătatea sau integritatea 
corporală, a sa ori a altei 
persoane, sau ar fi 
afectată desfăşurarea 
normală a activităţii 
organelor abilitate legată 
de probarea faptelor; 
 
Grup USR 
 

atingere bunei desfăşurări 
a activităţii organelor 
abilitate legate de 
probarea unor fapte ilicite. 
 

2.  “Art. 321.- (1) Poliţistul 
are dreptul să solicite 
persoanei legitimate să 
ţină mâinile la vedere şi, 
după caz, să renunţe 
temporar la mijloacele ce 
pot fi folosite pentru un 
atac armat. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Poliţistul are dreptul să 
solicite persoanei care face 
obiectul controlului 
corporal să adopte o poziţie 
inofensivă, ce permite 
realizarea efectivă şi în 

Art.321.- (1) În cazul în 
care există motive 
verosimile pentru a bănui 
că persoana care face 
obiectul legitimării poate 
deveni agresivă, polițistul 
are dreptul să-i solicite 
acesteia să ţină mâinile la 
vedere şi, după caz, să 
renunţe temporar la 
mijloacele ce pot fi folosite 
pentru un atac armat.” 
 
Autor: Grup USR 
(2) În cazul în care există 
motive verosimile pentru a 
bănui că persoana care 
face obiectul controlului 
corporal poate deveni 
agresivă, poliţistul are 

Motivare adoptare 
amendamente: 
Prezumţia de violenţă 
trebuie să reiasă din 
elemente concrete care ar 
putea conduce la 
presupunerea rezonabilă 
că persoana cu care 
interacţionează poliţistul 
ar putea deveni violentă. 
Simpla neconformare de 
către un cetăţean faţă de 
orice solicitare a 
poliţistului dintre cele 
menţionate la alineatele 
1-2 nu poate conduce la 
aplicarea unei prezumţii 
de violenţă câtă vreme 
acea persoană este 
paşnică. 
Motivare respingere 
amendamente: 
Nu suntem de acord cu 
amendamentele propuse la 
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siguranţă a acestui control. 
Prin poziţie inofensivă se 
înţelege: 
a) ţinerea mâinilor 
deasupra capului sau 
paralel cu solul; 
b) depărtarea picioarelor; 
c) adoptarea poziţiei şezut; 
d) adoptarea poziţiei 
culcat; 
e) altă poziţie a corpului, 
care previne săvârşirea 
unei acţiuni violente 
îndreptate împotriva 
poliţistului şi respectă 
demnitatea umană. 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Se prezumă intenţia 
săvârşirii unei acţiuni 
violente îndreptate 
împotriva poliţistului fapta 
persoanei de a se apropia 
de acesta după ce, în 
prealabil, a fost avertizată 
prin cuvintele: Poliţia, stai! 
– Nu te apropia!, ori de a 
nu se conforma solicitărilor 

dreptul să-i solicite 
acesteia să adopte o poziţie 
inofensivă, ce permite 
realizarea efectivă şi în 
siguranţă a acestui control. 
Prin poziţie inofensivă se 
înţelege: 
a) ţinerea mâinilor 
deasupra capului sau 
paralel cu solul; 
b) depărtarea picioarelor; 
c) adoptarea poziţiei şezut; 
d) adoptarea poziţiei 
culcat; 
e) altă poziţie a corpului, 
care previne săvârşirea 
unei acţiuni violente 
îndreptate împotriva 
poliţistului şi respectă 
demnitatea umană. 
 
Autor: Grup USR 
 
(5) Se prezumă intenţia 
săvârşirii unei acţiuni 
violenţe îndreptate 
împotriva poliţistului fapta 
persoanei de a se apropia 
de acesta după ce, în 
prealabil, a fost avertizată 
prin cuvintele: Poliţia, stai! 
– Nu te apropia! 
 

alin.(1) şi (3), întrucât 
neagă însăşi rolul poliţiei 
şi dreptul poliţistului de a-
şi desfăşura activitatea în 
condiții de siguranţă. 
 
În primul rând, poliţistul 
nu poate şti cine este 
persoana din faţa sa, cu 
care are prima dată o 
interacţiune. Legitimarea, 
care presupune o 
apropiere, nu poate fi 
realizată în condiţii de 
siguranță pentru poliţist, 
câtă vreme persoana nu 
are mâinile la vedere; cu 
atât mai puțin atunci când 
persoana legitimată are 
asupra sa un topor, o 
furcă, etc.  
Nu există în practica altor 
poliţii ca persoana cu care 
poliţistul are o 
interacţiune, în timpul 
desfăşurării procedurilor 
poliţieneşti, să poată ţine 
mâinile în buzunare sau 
altfel decât la vedere.  
Însăşi neconformarea 
persoanei, la solicitarea de 
a ţine mâinile la vedere, 
reprezintă o primă alertă 
pentru poliţist, asupra unui 
potenţial risc. 
Nu vorbim de „simpla 
neconformare” prin 
refuzul persoanei de a lăsa 
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prevăzute la alin.(1) sau 
(2). 
 

Autor: Grup USR din mână un topor sau 
chiar o armă, la o 
solicitare legală a unui 
apărător al comunităţii. 
Aceste norme se corelează 
cu cele referitoare la 
dreptul poliţistului de a 
folosi gradual forţa. În 
acest caz, poliţistul va 
putea interveni pentru a 
determina persoana să 
renunţe la obiectele 
periculoase pe care le are 
asupra sa. 

3.  Art. 322. 
(4) La solicitarea 
poliţistului, persoana are 
obligaţia de a înmâna 
acestuia actele prevăzute la 
alin. (3) şi de a comunica 
informaţiile necesare 
stabilirii sau, după caz, 
verificării identităţii sale.  
 

Art. 322. 
(4) La solicitarea 
poliţistului, persoana are 
obligaţia de a înmâna 
acestuia actele prevăzute la 
alin. (3) sau, atunci când 
nu pot fi prezentate 
aceste acte, de a comunica 
informaţiile necesare 
stabilirii sau, după caz, 
verificării identităţii sale.  
 
Autor: Grup USR 
 
 

Motivare adoptare 
amendament: 
Scopul legitimării este 
stabilirea identităţii, în 
condiţiile legii, a 
persoanei legitimate, 
astfel încât neprezentarea 
unui act de identitate nu 
ar trebui să fie 
sancţionată câtă vreme 
acea persoană a prezentat 
datele corecte de 
identificare. 
Motivare respingere 
amendament: 
Nu susţinem preluarea 
acestui amendament, mai 
ales că prin operarea 
modificării propuse la  
Legea nr.61/1991, nu mai 
există riscul amendării 
unei persoane pentru 
neprezentarea actului de 

Cameră decizională 
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identitate. 
Pe de altă parte, textul 
alin.(4) face referire la 
„înmânare”, nu la 
„prezentarea” actului de 
identitate; a înmâna, 
presupune existenţa 
actului asupra persoanei. 
Or, în acest caz, trebuie să 
i se permită poliţistului să 
verifice fizic documentul, 
inclusiv pentru a constata 
validitatea acestuia. 
MAI 

4.  Art. 329.- (1) 
(5) Folosirea mijloacelor 
de constrângere în 
condiţiile şi în situaţiile 
prevăzute de lege înlătură 
caracterul penal al faptei şi 
răspunderea civilă a 
poliţistului pentru pagubele 
produse. 

Art. 329. 
( 
5) Se elimină. 
 
Autor: deputat 
Alexandru Bălănescu 

 
 

Cameră decizională 

5.  Art. 3210. 
(2) Poliţistul are dreptul de 
a utiliza mijloace adecvate 
pentru a opri şi pătrunde în 
vehicule sau pentru a 
pătrunde în orice spaţii 
închise în care se află 
persoana aflată în situaţiile 
prevăzute la alin.(1), în 
scopul extragerii acesteia. 

Art. 3210. 
(2) Prin utilizarea forţei 
fizice poliţistul nu poate 
cauza suferinţe fizice unei 
persoane paşnice, cu 
excepţia cazului în care 
aceasta intenţionează să 
se îndepărteze pentru a se 
sustrage măsurilor 
prevăzute la alin. (1) sau 

Motivare respingere 
amendament: 
Nu susținem 
amendamentul. 
Considerăm că norma nu 
este previzibilă şi creează 
confuzie cu privire la 
intenția de reglementare; 
mai exact, la alin.(2) se 
face referire la o persoană 
paşnică în contextul în 
care, ipoteza de la care se 

Cameră decizională 
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--------------------------------- 

când îşi foloseşte propria 
forţă fizică pentru a 
opune rezistenţă acestor 
măsuri. 
 
Amendament USR 
 
(3) Poliţistul are dreptul 
de a utiliza mijloace 
adecvate pentru a opri şi 
pătrunde în vehicule sau 
pentru a pătrunde în 
orice spaţii închise în care 
se află persoana aflată în 
situaţiile prevăzute la 
alin.(1), în scopul 
extragerii acesteia. 
 
Amendament USR 
 

pleacă, este că nu mai 
avem o persoană paşnică 
(chiar şi prin inacțiune), 
care justifică utilizarea 
forţei fizice.  
Pe de altă parte, avem deja 
o garanție la alin.(2) al 
articolului precedent, care 
stabileşte că „folosirea 
mijloacelor de 
constrângere nu trebuie să 
depăşească, prin 
intensitate şi durată, 
nevoile reale pentru 
atingerea scopului 
intervenţiei.”. 
MAI 

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar – Rodica Penescu 
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