
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Proiect de Lege privind statutul poliţistului local

                      Cap. I Dispoziţii generale

Domeniul de reglementare
ART. 1
(1) Prezenta lege reglementează regimul general al raporturilor juridice de serviciu ale 
personalului Poliției locale precum şi drepturile şi obligaţiile acestora.
(2) Prevederile prezentei legi constituie cadrul legal special în materia raporturilor de 
serviciu ale poliţistului local şi se completează cu cadrul legal general, în măsura în care 
prezenta lege nu dispune altfel.
(3)  Personalul Poliției locale este funcţionar public civil, cu statut special, ce ocupă o 
funcţie publică specifică în cadrul poliţiei locale, înarmat, ce poartă, de regulă, uniformă 
şi exercită atribuţiile stabilite prin lege .
(4) Statutul special este conferit de natura şi condiţiile speciale de îndeplinire a 
atribuţiilor de serviciu, de riscurile misiunilor îndeplinite, care pot afecta viaţa şi 
integritatea fizică şi psihică a poliţistului, siguranţa sa şi a familiei sale, de obligaţiile, 
îndatoririle, restrângerea exerciţiului unor drepturi fundamentale, incompatibilităţile şi 
sistemul de carieră specifice.
(5) Calitatea de poliţist poate fi dobândită numai în condiţiile prezentei legi.
(6) Personalul Poliției locale îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor: legalităţii, 
încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, 
eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.
(7) Exercitarea profesiei de poliţist local implică, prin natura sa, îndatoriri, riscuri 
deosebite precum şi incompatibilităţi specifice.
(8) Statutul său este conferit de îndatoririle şi riscurile deosebite, de portul de armă şi de 
celelalte diferenţieri prevăzute în prezentul Statut.
ART. 2
    (1)Personalul Poliției locale este investit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în 
legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor 
stabilite prin lege. 
     (2) Autoritatea publică cu care este învestit poliţistul se exercită exclusiv în scopul
îndeplinirii îndatoririlor de serviciu şi asigurării respectării legii şi drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului, în interesul şi în sprijinul persoanei, comunităţii şi 
Statului Român, în limitele legii.
     (3) Autoritatea funcţiei nu poate fi exercitată în interes personal.
ART. 3
Poliţistul local îşi desfăşoară activitatea:
a) în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a 
actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice locale;
b) în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin 
acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.



ART. 4
(1) Poliţistul local este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
omului, Constituţia şi legile tării, jurământul de credinţă, prevederile regulamentului de 
organizare şi functionare a poliţiei locale, precum şi ale regulamentelor interne şi să 
îndeplinească ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici privind activitatea sa 
profesională.
(2) Poliţistul local răspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi executa atribuţiile 
de serviciu.
 (3) Activitatea desfăşurată de poliţist are la bază următoarele principii:
        a) principiul legalităţii;
        b) principiul egalităţii în faţa legii;
        c) principiul gradualităţii şi proporţionalităţii;
        d) principiul imparţialităţii, nediscriminării şi echidistanţei;
        e) principiul supremaţiei interesului public;
        f) principiul profesionalismului;
        g) principiul confidenţialităţii, integrităţii profesionale şi loialităţii;
        h) principiul stabilităţii în funcţia publică;
        i) principiul predictibilităţii în cariera de poliţist;
        j) principiul subordonării ierarhice şi profesionale
 (4) Poliţistul este obligat să respecte Constituţia şi legile ţării, reglementările Uniunii
Europene, jurământul de credinţă, normele de etică şi deontologie ale poliţistului, 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să îndeplinească întocmai ordinele, 
instrucţiunile şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici privind atribuţiile de serviciu.

ART. 5
Şefii ierarhici din cadrul poliţiei locale răspund pentru legalitatea dispoziţiilor date 
subordonaţilor. Ei sunt obligaţi sa verifice dacă acestea au fost transmise şi intelese corect 
şi să controleze modul de îndeplinire a lor.

ART. 6
Personalul Poliției locale beneficiază de drepturi compensatorii acordate potrivit 
prezentului statut pentru condiţiile speciale respectiv deosebite de muncă şi riscurile pe 
care le implică exercitarea profesiei.

ART. 7
Calitatea de poliţist local se dobândeşte şi se pierde în condiţiile prevăzute de lege.

                            Cap. II Recrutarea poliţistului local

Art.8
(1) Poate ocupa o funcţie publică de poliţist local persoana care îndeplineşte următoarele 
condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;



e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice de poliţist local pentru care 
candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică de poliţist 
local;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice de poliţist local;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică 
înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei 
în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
(2) Condiţiile specifice prevăzute la alin. 1, lit. g) se stabilesc de către conducerea poliţiei 
locale ce urmează a organiza recrutarea, cu avizul Comisiei locale de ordine publică 
constituită la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale, constând în 
principal în susţinerea unor probe menite să ateste aptitudini specifice profesiei de poliţist 
local.
(3) Prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, se pot 
încheia protocoale cu instituţii de învăţământ superior cu profil de specialitate în vederea 
recrutării de personal cu prioritate din rândurile absolvenţilor, în limita funcţiilor publice 
de poliţist local vacante.

 Grade profesionale
Art. 9. – (1) Poliţiştii locali fac parte din corpul ofiţerilor de poliţie sau din corpul 
agenţilor de poliţie.
(2) Pe parcursul carierei, în cadrul fiecărui corp, poliţiştilor li se acordă grade 
profesionale, ierarhizate după cum urmează:
I. Corpul ofiţerilor de poliţie
a) subinspector de poliţie            - inspector asistent;
b) inspector de poliţie                 - inspector principal;
c) inspector principal de poliţie  - inspector superior;
d) subcomisar de poliţie             - sef birou
e) comisar de poliţie                   - sef serviciu
f) comisar şef de poliţie              - director general adj.
g) chestor de poliţie                    - director general
 -Corelarea gradelor profesionale din legea 188/1999 și legea 360/2002 cu legea 
155/2010, pentru personalul încadrat pe clasă 1 conf. Legii nr. 188/1999.
(3). Corpul agenţilor de poliţie:
a) agent de poliţie;
b) agent principal de poliţie;
c) agent superior de poliţie;
 - Corelarea gradelor profesionale din legea 188/1999 și legea 360/2002 cu legea 
155/2010, pentru personalul încadrat pe clasă 2 și 3 conf. Legii nr. 188/1999.



Admiterea în corpul profesional
Art. 10. – (1) Pentru admiterea în corpul ofiţerilor de poliţie sunt necesare studii 
universitare cu diplomă de licenţă sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii 
universitare şi a programului de studii de master, ciclul II de studii universitare ori ciclul I 
de studii universitare.
(2) Pentru admiterea în corpul agenţilor de poliţie sunt necesare studii postliceale 
absolvite cu diplomă sau, în cazul specialiştilor, cel puţin studii liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat, care să asigure specialitatea postului, în măsura în care aceasta 
nu poate fi asigurată prin studii postliceale.
 Art. 11.   Jurământul de credinţă
 (1) Înaintea acordării primului grad profesional, persoana care urmează să fie numită în 
funcţia de poliţist depune jurământul de credinţă.
 (2) Jurământul de credinţă se depune în prezenţa şefului instituţiei de formare 
profesională iniţială a ministerului sau, dacă persoana prevăzută la alin. (1) nu este 
absolventă a unei instituţii de formare profesională iniţială a ministerului, în prezenţa 
şefului unităţii care o încadrează şi a doi poliţişti.
 (3) Jurământul de credinţă are următorul conţinut: „Jur să respect Constituţia, drepturile 
şi libertăţile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, 
să-mi îndeplinesc cu responsabilitate şi bună credinţă îndatoririle ce-mi revin potrivit 
funcţiei şi să păstrez secretul profesional. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.
 (4) Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase. 
Jurământul de credinţă se poate depune şi fără formula religioasă de încheiere.
 (5) Jurământul de credinţă se semnează de persoana care urmează să fie numită în 
funcţia de poliţist şi de şeful instituţiei de formare profesională iniţială a ministerului sau 
şeful unităţii, precum şi de poliţiştii asistenţi.
 (6) Jurământul de credinţă se contrasemnează de ministrul dezvoltari regionale și 
administrației publice locale şi se păstrează la dosarul personal al poliţistului. O copie a 
înscrisului se înmânează poliţistului.
 (7) Refuzul depunerii jurământului de credinţă, consemnat prin încheierea unui proces-
verbal, semnat de persoanele prevăzute la alin. (2), atrage neacordarea statutului de 
poliţist.
 (8) Semnarea jurământului de credinţă presupune şi acordul implicit al poliţistului pentru
efectuarea unor verificări de specialitate, în condiţiile legii.

Art. 12.
(1) Recrutarea în vederea încadrării în poliţia locală se face prin concurs, în limita 
funcţiilor publice vacante rezervate în acest scop prin planul de ocupare a funcţiilor 
publice.
(2) Necesarul de poliţişti locali se stabileşte anual prin hotărâre a consiliului 
local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti la propunerea Comisiei locale de 
ordine publică.

Cap. III Drepturi, îndatoriri şi incompatibilităţi specifice

SECŢIUNEA 1
Drepturile poliţistului local



ART. 13.
(1) Personalul Poliției locale are dreptul la:
a) salariu lunar, compus din salariul de bază, indemnizaţii, sporuri, premii şi prime, ale 
căror cuantumuri se stabilesc prin lege. Salariul de bază cuprinde salariul corespunzător 
funcţiei îndeplinite, gradului profesional deţinut, gradatiile, sporurul pentru misiune 
permanentă,indemnizaţia de dispozitiv şi, după caz, indemnizaţia de conducere;
b) ajutoare şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri sunt stabilite prin lege;
c) uniformă, echipament specific, asistenţă medicală şi psihologică, proteze, precum şi 
medicamente gratuite, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local/Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti;
d) alocaţii pentru hrană în cuantum de 720 ron;
e) concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concediu fără plată, în 
condiţiile stabilite prin lege;
f) bilete de odihnă, tratament şi recuperare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a 
consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
g) pensii, în condiţiile stabilite prin lege;
h)indemnizaţii de delegare sau de detaşare, precum şi decontarea cheltuielilor de cazare, 
în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti;
i) decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interesul serviciului şi o data 
pe an pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi în alte situaţii, în condiţiile 
stabilite prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
j) încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit 
legii ;
k) portul permanent al armamentului din dotare sau achiziţionat personal, în condiţiile 
legii;
l) asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri, în condiţiile stabilite prin hotărâre 
a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
m) tratament medical în străinătate pentru afecţiuni contractate în timpul exercitării 
profesiei, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti;
n) suportarea de către unitate a sumelor necesare asigurării asistenţei juridice a 
poliţistului local, pentru fapte săvârşite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a 
atribuţiilor de serviciu, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local/Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti;
(2) Armamentul dobândit personal se deţine după pensionare pe baza permisului obţinut, 
în condiţiile legii.
ART. 14.
Pentru activitatea desfăşurată poliţiştilor locali li se conferă ordine şi medalii, potrivit 
hotărârii consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
ART. 15.
Condiţiile privind pensionarea şi drepturile de pensii ale poliţiştilor locali se stabilesc 
potrivit prevederilor legale in vigoare aplicabile poliţiştilor din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne.
ART. 16.



În exercitarea atribuţiilor de serviciu poliţistul local beneficiază de protecţie specială, în 
condiţiile legii.
ART. 17.
Poliţistului local i se asigură gratuit echipamentul de protecţie adecvat misiunilor 
specifice pe care le îndeplineşte, iar în cazul în care, ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor 
de serviciu, i s-a degradat sau distrus îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, are dreptul 
la despăgubiri corespunzătoare.
ART. 18.
Membrii familiei politistului local beneficiază gratuit, în condiţiile stabilite prin hotărâre 
a Guvernului, de asistenta medicală şi medicamente în cadrul sistemului de asigurări de 
sănătate specific apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti;
ART. 19.
În sensul prevederilor prezentei legi, familia poliţistului local cuprinde soţul/sotia, copiii 
şi părinţii aflaţi în întreţinerea legală a acestuia.
ART. 20.
(1) Durata programului de lucru al poliţistului local este de regulă de 8 ore pe zi şi 5 zile 
pe săptămână, stabilită astfel încât să se asigure continuitatea serviciului poliţienesc şi 
refacerea capacităţii de muncă, în condiţiile prevăzute de lege.
(3) Dacă interesele serviciului o impun, acordarea zilelor de odihnă săptămânale ce se 
cuvin poliţistului local poate fi amânată, în mod excepţional, cel mult de două ori într-o 
lună.
ART. 21.
Poliţistul local şi membrii familiei sale au dreptul la protecţie din partea structurilor 
specializate ale statului faţă de ameninţările sau violenţele la care ar putea fi supuşi ca 
urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu sau în legătura cu acestea.

                                              SECŢIUNEA a 2-a
                                      Îndatoririle politistului local

ART. 22.
Poliţistul local are urmatoarele indatoriri:
a) să fie loial instituţiei din care face parte, să respecte principiile statului de drept şi să 
apere valorile democraţiei;
b) să dovedească solicitudine şi respect faţă de orice persoană, în special faţă de grupurile 
vulnerabile, să îşi consacre activitatea profesională îndeplinirii cu competenţă, integritate, 
corectitudine şi conştiinciozitate a îndatoririlor specifice de serviciu prevăzute de lege;
c) să îşi perfecţioneze continuu nivelul de instruire profesională şi generală;
d) să fie disciplinat şi să dovedească probitate profesională şi morala în întreaga 
activitate;
e) să fie respectuos, cuviincios şi corect faţă de şefi, colegi sau subalterni;
f) să acorde sprijin colegilor în executarea atribuţiilor de serviciu;
g) să informeze şeful ierarhic şi celelalte autorităţi abilitate cu privire la faptele de 
corupţie săvârşite de alţi poliţişti locali, de care a luat cunoştinţa;
h) prin întregul său comportament, să se arate demn de consideraţia şi încrederea impuse 
de natura profesiei.



ART. 23.
Poliţistul local este obligat:
a) să păstreze secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în 
timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea 
sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;
b) să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu 
beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în 
calitatea sa oficială;
c) să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra 
problemelor de interes personal ale acestora, potrivit competenţelor legal stabilite;
d) să aibă o conduită corectă, să nu abuzeze de calitatea oficială şi să nu compromită, prin 
activitatea sa publică ori privată, prestigiul funcţiei sau al instituţiei din care face parte;
e) să informeze de îndată structura de resurse umane a unităţii din care face parte despre 
dobândirea calităţii procesuale de învinuit sau inculpat, precum şi despre măsurile 
procesuale penale dispuse ori hotărârile penale pronunţate împotriva sa.
ART. 24.
Poliţistului local îi este interzis, în orice împrejurare:
a) să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, 
pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri sau alte avantaje;
b) să rezolve cereri care nu sunt de competenţa sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii 
ierarhici sau să intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute 
la lit. a);
c) să folosească forţa, altfel decât în condiţiile legii;
d) să provoace unei persoane suferinţe fizice ori psihice cu scopul de a obţine de la 
această persoană sau de la o terţă persoană informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi 
pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoana l-a comis ori este bănuită că l-a comis, 
de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori asupra unei terţe persoane;
e) să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;
f) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, 
imoral sau care instigă la indisciplină;
g) să aibă, direct sau prin intermediari, într-o unitate supusă controlului poliţiei locale din 
care face parte, interese de natură să compromită imparţialitatea şi independenţa acestuia.
ART. 25.
(1) Serviciul poliţistului local are caracter permanent şi obligatoriu.
(2) Poliţistul local este obligat să se prezinte la programul de lucru stabilit, precum şi în 
afara acestuia, în situaţii temeinic justificate, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, 
cu compensarea timpului lucrat, potrivit legii.
(3) În situaţii de catastrofe, calamităţi sau tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii 
publice ori alte asemenea evenimente poliţistul local este obligat să se prezinte de îndată 
la unitatea de poliţie locală din care face parte.
(4) La instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi de 
război poliţistul local va acţiona conform legii.



                                                      SECŢIUNEA a 3-a
                                               Incompatibilităţi specifice

ART. 26.
(1) Poliţistului local îi este interzis:
a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare 
propagandă în favoarea acestora;
b) să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public;
c) să exprime în public opinii contrare intereselor României;
d) să declare sau să participe la greve, precum şi la mitinguri, demonstraţii, procesiuni 
sau orice alte întruniri cu caracter politic;
e) să adere la secte, organizaţii religioase sau la alte organizaţii interzise de lege;
f) să exercite activităţi cu scop lucrativ de natură să lezeze onoarea şi demnitatea 
poliţistului local sau a instituţiei din care face parte;
(2) Datele şi informaţiile clasificate, potrivit legii, obţinute de poliţistul local în timpul 
exercitării atribuţiilor profesionale nu pot fi făcute publice pe o perioadă de 5 ani de la 
încetarea raporturilor sale de serviciu, dacă legea nu prevede altfel.
ART. 27.
(1) Poliţistul local poate fi detaşat potrivit normelor de competenţă aprobate prin hotărâre 
a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.
(2) Detaşarea poliţiştilor locali, cu acordul lor, în cadrul poliţiei locale dintr-o altă 
unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, se face pe perioada stabilită prin dispoziţiile 
legale în vigoare.
ART. 28.
(1) Poliţiştii locali se pot asocia şi pot constitui asociaţii cu caracter profesional, 
umanitar, tehnico-ştiinţific, cultural, religios şi sportiv-recreativ, fără a aduce atingere 
îndeplinirii atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu.
(2) Perioada în care raporturile de serviciu ale poliţiştilor locali sunt suspendate potrivit 
prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale art. 11 alin. (1) din 
Legea 62/2011 constituie vechime în serviciu.
Art. 29.
Organismul legal de promovare a intereselor profesionale a poliţiştilor locali şi a apărării 
drepturilor acestora este Uniunea Sindicatelor  Poliţiştilor Locali din România, cu 
următoarele atribuţii:
a) întreprinde măsuri pentru asigurarea integrităţii morale şi profesionale a poliţiştilor 
locali, precum şi a unei activităţi eficiente a acestora;
b) oferă consultanţă la elaborarea propunerilor de acte normative care se referă la 
activitatea poliţiei locale sau la statutul poliţistului local;
c) la cerere, reprezintă interesele poliţiştilor locali împotriva cărora au fost dispuse 
sancţiuni disciplinare;



d) participă la elaborarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului local, ale cărui 
prevederi sunt obligatorii în exercitarea profesiei de poliţist local;
e) reprezintă profesia de poliţist local în raporturile cu organisme guvernamentale, foruri 
profesionale şi ştiinţifice, instituţii publice, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice;
f) promovează relaţii cu organizaţii şi instituţii profesionale similare;
g) ţine şi actualizează permanent evidenta membrilor săi.

                         CAP. IV Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni

                                                   SECŢIUNEA 1
Recompense
ART. 30.
Pentru contribuţii deosebite la apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale cetăţenilor şi la prevenirea faptelor antisociale, poliţistului local i se pot 
conferi decoraţii, în condiţiile legii.
ART. 31.
(1) Pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu poliţiştilor locali li se pot 
acorda recompense morale sau materiale, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului 
local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(2) Pentru merite excepţionale în atingerea unor obiective deosebite în activitatea poliţiei 
locale, poliţistul poate fi avansat în gradul profesional următor, înaintea îndeplinirii 
stagiului minim, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti.
(3) Pentru acţiuni deosebite care determină aducerea de venituri la bugetul local, 
poliţistul poate fi recompensat cu pana la 1% din cuantumul acestora, dar nu mai mult 
decât venitul său brut anual, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului 
local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti
                                                 SECŢIUNEA a 2-a
                                     Răspunderea juridică şi sancţiuni
ART. 32.
Încălcarea de către poliţistul local, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu angajează 
răspunderea sa disciplinară, materială, civilă sau penală, după caz.
ART. 33.
Este absolvit de orice răspundere poliţistul local care, prin exercitarea, în limitele legii, a 
atribuţiilor de serviciu, a cauzat suferinţe sau vătămări unor persoane ori a adus prejudicii 
patrimoniului acestora.
ART. 34
Constituie abateri disciplinare, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, 
potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte săvârşite de poliţistul 
local, comise cu vinovăţie:



a) comportarea necorespunzătoare, în serviciu, familie sau în societate, care aduce 
atingere onoarei, probităţii profesionale a poliţistului local sau prestigiului instituţiei;
b) neglijenţa manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispoziţiilor 
primite de la şefii ierarhici sau de la autorităţile anume abilitate de lege;
c) întârzierea repetată sau nejustificată a soluţionării lucrărilor;
d) depăşirea atribuţiilor de serviciu ori lipsa de solicitudine în relaţiile cu cetăţenii;
e) absenta nemotivată ori întârzierea repetată de la serviciu;
f) producerea de pagube materiale unităţii din care face parte sau patrimoniului 
consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
g) încălcarea normelor privind confidenţialitatea activităţii desfăşurate;
h) nerespectarea prevederilor jurământului de credinţă;
i) imixtiunea ilegală în activitatea altui poliţist local;
j) intervenţia pentru influentarea soluţionării unor cereri privind satisfacerea intereselor 
oricărei persoane.
k) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese 
şi interdicţiile stabilite prin lege.
ART. 35.
Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate poliţistului sunt:
a) mustrare scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită cu 5-20% pe o perioada de 
1-3 luni;
c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare 
în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;
d) retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea în funcţia publică pe o 
perioadă de până la un an;
e) destituirea din poliţia locală.
ART. 36.
(1) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 33 lit. a) se poate aplica direct de către 
persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publica de poliţist local.
(2) Sancţiunile disciplinare prevazute la art. 33 lit. b)–e) se aplică de persoana care are 
competenţa legală de numire în funcţia publică de poliţist local, la propunerea comisiei de 
disciplină. 
    (3) Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei 
săvârşite şi dupa audierea poliţistului local. Audierea poliţistului local trebuie consemnată 
în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul poliţistului local de a se prezenta la audieri sau 
de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se 
consemnează într-un proces-verbal.
ART. 37.
Poliţistul local nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de contencios 
administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau dispoziţiei de 
sancţionare.
ART. 38.
În cazul săvârşirii unor abateri disciplinare grave care aduc atingere imaginii şi 
credibilităţii instituţiei, precum şi profesiei de poliţist local, cercetarea prealabilă şi 
consultarea comisiei de disciplină se dispun şi se efectuează imediat după constatarea 
faptei.



ART. 39.
(1) Poliţistul local răspunde pentru pagubele cauzate patrimoniului unităţii, potrivit 
legislaţiei în vigoare.
(2) Poliţistul local nu răspunde de pagubele cauzate patrimoniului unităţii dacă acestea 
sunt consecinţa unei acţiuni desfăşurate în limitele legii.
ART. 40.
(1) În cazul în care împotriva poliţistului local s-a început urmărirea penală sau acesta a 
fost trimis în judecată, menţinerea sa în activitate se hotărăşte după soluţionarea 
definitivă a cauzei, cu excepţia situaţiei în care a comis şi alte abateri disciplinare, când 
operează procedura disciplinară obişnuită.
(2) Poliţistul local faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală sau care este judecat în 
stare de libertate ori liberat provizoriu pe cauţiune este pus la dispoziţie.
(3) Poliţistul local arestat preventiv se suspendă din funcţie.
(4) Poliţistul local pus la dispoziţie îndeplineşte numai acele sarcini şi atribuţii de serviciu 
stabilite în scris de şeful unităţii de poliţie şi beneficiază de drepturile băneşti 
corespunzătoare gradului profesional pe care îl are, la nivelul de bază, precum şi de 
celelalte drepturi prevăzute în prezentul statut.
(5) În perioada suspendării poliţistul local nu beneficiază de nici un drept dintre cele 
prevăzute în prezentul statut şi este obligat să predea armamentul, legitimaţia şi insigna.
(6) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum şi în 
cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal, poliţistul local va fi repus în toate 
drepturile anterioare, inclusiv compensarea celor de care a fost privat pe perioada punerii 
la dispoziţie, respectiv a suspendării din funcţie.

CAP. V
Încetarea raporturilor de serviciu ale politistilor

ART. 41.
(1) Stabilitatea poliţistului local la locul de munca este garantată, în condiţiile prezentului 
statut.
(2) Raportul de serviciu al poliţistului local ia naştere o data cu acordarea primului grad 
profesional.
ART. 42.
(1) Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţistului local se dispune în mod 
corespunzător de către persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică 
de poliţist local şi are loc:
a) la împlinirea vârstei şi a vechimii în serviciu, necesare pensiei de serviciu;
b) la pierderea capacităţii de munca, în condiţiile legii;
c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;
d) la cerere;
e) la numirea într-o altă funcţie publică;
f) prin demisie;
g) la destituirea din poliţia locală;
h) la acordarea calificativului nesatisfăcător;



i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitiva, cu excepţia 
cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei închisorii sau amenzii penale 
pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza aprobării persoanei care are competenţa 
legală de numire în funcţia publică de poliţist local;
j) când, în urma reorganizării activităţii politiei locale ori a reducerii unor posturi de 
natura celui ocupat de poliţistul local respectiv, nu sunt posibilităţi pentru ca acesta sa fie 
încadrat într-o funcţie similară în aceeaşi unitate sau în alte unităţi;
k) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţia locală, chiar dacă această 
situaţie a fost depistată ulterior.
(2) Raporturile de serviciu ale poliţistului local nu pot înceta prin demisie la instituirea 
stării de urgenţă sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi de război.

ART. 43.
(1) Limitele de vârstă în gradul profesional până la care poliţiştii locali pot fi menţinuti în 
serviciu sunt:
a) pentru poliţiştii locali cu funcţii de execuţie - 58 de ani;
b) pentru poliţiştii locali cu funcţii de conducere - 60 de ani.

CAP. VI
Dispoziţii finale şi tranzitorii

ART. 44.
(1) Poliţiştii locali care la data încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condiţiile 
de vârstă şi vechime pentru a li se acorda pensie de serviciu pot urma gratuit cursuri de  
calificare, recalificare, perfecţionare sau, după caz, alte forme de pregătire profesională.
(2) Contravaloarea cursurilor de  calificare, recalificare, perfecţionare sau, după caz, alte 
forme de pregătire profesională se suporta din bugetul local al unităţii/subdiviziunii 
administrative – teritoriale, în limita a 3 salarii brute obţinute de poliţistul local la data 
încetării raporturilor de serviciu.
Art. 45.
Acordarea gradelor profesionale superioare pentru poliţiştii locali se face, de regulă, o 
dată pe an, cu prilejul "Zilei Poliţiei Locale" stabilite conform legii.

ART. 46.
Plata drepturilor băneşti cuvenite poliţiştilor locali, prevăzute în prezenta lege, se face din 
fondurile alocate de la bugetul de stat,de la bugetul local şi din venituri proprii.
ART. 47.
Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 
155/2010 poliţiei locale.
ART. 48.
În unităţile/subdiviziunile administrative - teritoriale în care persoanele aparţinând unor 
minorităţi naţionale deţin o pondere de peste 20% vor fi angajaţi şi poliţişti locali care 
cunosc şi limba respectivă.



ART. 49.
Normele de aplicare a prezentei legi se vor emite în termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a acesteia.
ART. 50.
(1) Prezenta lege va intra în vigoare de la data publicării ei în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.
(2) La aceeaşi data orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din _____________ 2014, cu respectarea 
prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI,

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din ______________ 2014, 
cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE  CAMEREI DEPUTATILOR,

S.I./1ex.




