
LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice -
REPUBLICARE*)
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1) Libertatea cetăţenilor de a-şi exprima opiniile politice, sociale sau de altă natură, de a organiza mitinguri,
demonstraţii, manifestaţii, procesiuni şi orice alte întruniri şi de a participa la acestea este garantată prin lege.
Asemenea activităţi se pot realiza numai paşnic şi fără niciun fel de arme.
(2) Adunările publice - mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, competiţii sportive, procesiuni şi altele asemenea -, ce
urmează să se desfăşoare în pieţe, pe căile publice ori în alte locuri în aer liber, se pot organiza numai după declararea
prealabilă prevăzută de prezenta lege.
(3) Pentru competiţiile sportive internaţionale, precum şi pentru manifestările sportive internaţionale, declararea
prealabilă este obligatorie, indiferent de locul de desfăşurare a acestora.
Art. 2
Adunările publice trebuie să se desfăşoare în mod paşnic şi civilizat, cu protecţia participanţilor şi a mediului ambiant,
fără să stânjenească folosirea normală a drumurilor publice, a transportului în comun, cu excepţia celor autorizate,
funcţionarea instituţiilor publice sau private, a celor de învăţământ, cultură şi sănătate, a unităţilor economice ori să
degenereze în acţiuni turbulente de natură a pune în primejdie ordinea şi liniştea publică, siguranţa persoanelor,
integritatea corporală, viaţa sau bunurile acestora ori ale domeniului public, şi nu pot fi continuate după ora 23,00, caz
în care intră sub incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată.
Art. 3
Nu trebuie declarate în prealabil adunările publice al căror scop îl constituie manifestările cultural-artistice, sportive,
religioase, comemorative, cele ocazionate de vizite oficiale, precum şi cele care se desfăşoară în exteriorul sau în
incinta sediilor ori a imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat. În cazul în care organizatorii adunărilor
publice nesupuse declarării prealabile deţin indicii sau date că desfăşurarea lor s-ar putea solda cu acte de dezordine ori
că ar putea să ducă la manifestări violente, au obligaţia să solicite din timp primarilor, unităţilor de jandarmi competente
teritorial şi poliţiei locale sprijin de specialitate.
Art. 4
Primarul municipiului, oraşului sau comunei, unităţile de jandarmi competente teritorial şi poliţia locală sunt obligate să
asigure condiţiile necesare în vederea desfăşurării normale a adunărilor publice, iar organizatorii au obligaţia să
întreprindă acţiunile ce se impun pentru ca acestea să se desfăşoare în conformitate cu prevederile art. 2.
Art. 5
(1) Organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice sunt interzise în imediata apropiere a gărilor, porturilor,
aeroporturilor, staţiilor de metrou, spitalelor, obiectivelor militare, a unităţilor economice cu instalaţii, utilaje sau maşini
cu grad ridicat de pericol în exploatare.
(2) De asemenea, este interzisă desfăşurarea simultană a două sau mai multe adunări publice distincte, în acelaşi loc
sau pe aceleaşi trasee, indiferent de caracterul acestora.
CAPITOLUL II: Declararea prealabilă a adunărilor publice
Art. 6
Pentru organizarea adunărilor publice solicitanţii se vor adresa, în scris, primarului unităţii administrativ-teritoriale pe a
cărei rază urmează să se desfăşoare adunarea.
Art. 7
Organizatorii adunărilor publice vor depune declaraţia scrisă la primăriile municipale, orăşeneşti sau comunale pe al
căror teritoriu acestea urmează să se desfăşoare, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării acestora, în care
trebuie să menţioneze denumirea sub care este cunoscut grupul organizator, scopul, locul, data, ora începerii şi durata
acţiunii, traseele de afluire şi defluire, numărul aproximativ al participanţilor, persoanele împuternicite să asigure şi să
răspundă de măsurile de organizare, serviciile pe care le solicită din partea consiliului local, a poliţiei locale şi
jandarmeriei, potrivit modelului prezentat în anexă.
Art. 8
(1) Se înfiinţează comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul tuturor consiliilor locale,
formată din primar, secretarul comunei sau al oraşului, după caz, reprezentanţi ai poliţiei şi ai jandarmeriei.
(2) În cazuri justificate, cu acordul organizatorilor, comisiile de avizare pot să modifice unele elemente cuprinse în
declaraţia prealabilă a acestora.
Art. 9
Sunt interzise adunările publice prin care se urmăreşte:
a) propagarea ideilor totalitare de natură fascistă, comunistă, rasistă, şovină sau ale oricăror organizaţii terorist-
diversioniste, defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la ură naţională sau religioasă, incitarea la discriminare, la violenţă
publică şi la manifestări obscene, contrare bunelor moravuri;
b) organizarea unei lovituri de stat sau altei acţiuni contrare siguranţei naţionale;
c) încălcarea ordinii, siguranţei sau moralităţii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ori punerea în pericol a
sănătăţii acestora.
Art. 10
(1) Primarul localităţii, la propunerea comisiei de avizare, poate interzice organizarea adunărilor publice atunci când:
a) deţine date de la organele specializate, din care rezultă că desfăşurarea acestora ar duce la încălcarea prevederilor
art. 2;
b) în perioada, locul şi pe traseele unde acestea ar urma să se desfăşoare se execută lucrări edilitar-gospodăreşti de
amploare.
(2) În termen de două zile primarul este obligat să comunice organizatorilor decizia de interzicere, care poate fi
contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 11
Decizia prin care se interzice desfăşurarea adunării publice se comunică în scris organizatorului, cu arătarea motivelor
care au determinat-o, în termen de 48 de ore de la primirea declaraţiei scrise.

Legea 60/1991 M.Of. 186 din 14-mar-2014

pag. 1 12/18/2020 : lex@snppc.ro



CAPITOLUL III: Obligaţii privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
SECŢIUNEA I: Obligaţiile organizatorilor şi participanţilor la adunările publice
Art. 12
(1) Organizatorii adunărilor publice sunt obligaţi:
a) să înregistreze declaraţiile de desfăşurare a adunărilor publice la unităţile de jandarmi competente teritorial, cu cel
puţin 48 de ore înainte;
b) să stabilească persoanele responsabile pentru conducerea adunărilor publice;
c) să asigure un dispozitiv propriu de ordine format din personal purtând însemne distinctive, stabilite împreună cu
comandantul unităţii de jandarmi care asigură măsurile de ordine publică;
d) să delimiteze spaţiul de desfăşurare a adunărilor publice prin semne distinctive şi vizibile, iar când acestea se
desfăşoară în deplasare, să ia măsuri pentru limitarea spaţiului de circulaţie ocupat;
e) să achite anticipat, pe bază de deviz şi factură, contravaloarea serviciilor şi a amenajărilor solicitate consiliilor locale
pentru desfăşurarea normală a adunărilor publice;
f) să stabilească traseele de afluire şi defluire a participanţilor şi să ia măsuri ca ocuparea spaţiilor destinate desfăşurării
adunărilor publice să aibă loc cu puţin timp înainte de ora începerii activităţilor, iar părăsirea lor să se facă imediat după
ora-limită stabilită;
g) să ia măsuri pentru interzicerea participării la adunările publice a persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice sau
care se află sub influenţa acestora;
h) să ia măsuri pentru îndepărtarea participanţilor care, prin modul de manifestare, tulbură ordinea şi liniştea publică, iar
când aceştia nu se supun, să îi semnaleze organelor de poliţie;
i) să întrerupă imediat adunarea publică atunci când constată că au intervenit fapte de natura celor prevăzute la art. 2;
după restabilirea ordinii adunarea publică poate continua în limita timpului iniţial aprobat;
j) să interzică participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive
sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte
ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora.
(2) În cazul în care participanţii la adunări publice au formulat petiţii sau memorii, acestea pot fi prezentate autorităţilor
publice destinatare de un grup de maximum 10 persoane.
Art. 13
Participanţii la adunările publice sunt obligaţi:
a) să respecte recomandările făcute de organizatorii adunărilor publice, împuterniciţii acestora sau organele de ordine;
b) să se abţină de la acţiuni de natură a împiedica desfăşurarea normală a adunărilor publice şi să nu incite la asemenea
acţiuni prin viu grai, manifeste sau alte mijloace audiovizuale;
c) să nu introducă sau să aibă, în timpul adunărilor publice, obiecte de natura celor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. g) şi
j);
d) să părăsească imediat adunările publice sau locul unde acestea se desfăşoară, când au fost somaţi de către
organizatori, împuterniciţii acestora sau organele de poliţie;
e) să nu participe la adunări publice în stare de ebrietate, să nu consume şi să nu distribuie băuturi alcoolice sau droguri.
Art. 14
Este interzis ca persoane sau grupuri de persoane care nu au legătură cu adunările publice organizate să se infiltreze în
rândul demonstranţilor, cu scopul de a tulbura normala desfăşurare a acestora.
SECŢIUNEA II: Obligaţiile primăriilor
Art. 15
Primăriile municipale, orăşeneşti sau comunale sunt obligate:
a) să stabilească prin decizie şi să aducă la cunoştinţă publică, în termen de 5 zile de la publicarea prezentei legi, locurile
ce cad sub incidenţa dispoziţiilor art. 5;
b) să asigure, contra cost, serviciile şi amenajările tehnice solicitate în vederea desfăşurării normale a adunărilor
publice;
c) să interzică desfacerea băuturilor alcoolice în locurile destinate desfăşurării adunărilor publice, în imediata apropiere
sau, când consideră necesar, chiar în întreaga localitate, pe toată durata acestora;
d) să întreprindă orice alte măsuri legale de natură a asigura caracterul paşnic şi civilizat al adunărilor publice;
e) să restituie sumele avansate potrivit art. 12 alin. (1) lit. e), dacă adunarea publică a fost interzisă din alte motive
decât cele prevăzute în art. 9 sau care nu sunt imputabile organizatorilor.
CAPITOLUL IV: Asigurarea ordinii pe timpul desfăşurării adunărilor publice
Art. 16
Comandanţii organelor locale de poliţie şi jandarmerie sau persoanele desemnate de aceştia au obligaţia de a asigura
protecţia participanţilor şi de a stabili împreună cu organizatorii măsurile ce trebuie luate pentru desfăşurarea adunărilor
publice declarate, în condiţii de deplină ordine.
Art. 17
În cazul în care adunările publice îşi pierd caracterul paşnic şi civilizat, poliţia şi trupele de jandarmi vor interveni pentru
împiedicarea sau neutralizarea manifestărilor ce tulbură grav ordinea şi liniştea publică, pun în pericol viaţa, integritatea
corporală a cetăţenilor, a trupelor de ordine sau ameninţă cu devastări ori distrugeri de clădiri şi alte bunuri de interes
public sau privat.
Art. 18
În cazurile prevăzute de art. 17, organele de ordine vor interveni folosind, în condiţiile legii şi în raport cu situaţiile
create, mijloacele tehnice din dotare.
Art. 19
(1) Intervenţia în forţă va fi aprobată de prefect sau de înlocuitorul acestuia la solicitarea comandantului forţelor de
jandarmi care asigură măsurile de ordine publică la locul adunării publice.
(2) Aprobarea intervenţiei în forţă nu este necesară în cazul în care asupra forţelor de ordine se exercită violenţe care
pun în pericol iminent viaţa, integritatea corporală sau sănătatea acestora ori a altor persoane sau când există indicii
temeinice că participanţii pregătesc sau au comis o faptă ilegală.
Art. 20
(1) Folosirea forţei se va face numai după avertizarea şi somarea participanţilor de a se dispersa de către ofiţerul de
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jandarmi desemnat ca şef al dispozitivului de ordine. Pentru executarea dispersării se lasă la dispoziţie participanţilor un
timp corespunzător, determinat în raport cu numărul acestora şi cu căile de afluire.
(2) Avertizarea şi somarea nu sunt necesare în cazul în care asupra organelor de ordine se exercită violenţe ori
acestea se află într-un pericol iminent.
Art. 21
Avertizarea constă în folosirea de semnale sonore sau luminoase şi atragerea atenţiei participanţilor, prin mijloace de
amplificare sonoră, asupra necesităţii dispersării lor şi respectării legii.
Art. 22
(1) Dacă, după avertizare, participanţii nu s-au împrăştiat, se spun prin mijloacele de amplificare sonoră cuvintele:
"Prima somaţie: Atenţiune, vă rugăm să părăsiţi .... vom folosi forţa", urmate de semnale sonore şi luminoase.
(2) Dacă, după trecerea perioadei de timp necesare pentru împrăştiere, se constată că prima somaţie a rămas fără
rezultat, se trece la folosirea ultimei somaţii, prin rostirea cuvintelor: "Ultima somaţie: Părăsiţi ..., se va folosi forţa",
urmate de semnale sonore şi luminoase.
(3) Pentru perceperea somaţiilor de către toţi participanţii, înainte de folosirea mijloacelor de împiedicare sau
constrângere, se emite un semnal luminos prin rachetă de culoare roşie.
Art. 23
În caz de absolută necesitate, când se impune folosirea armelor de foc de către organele de ordine, în condiţiile legii,
se repetă, în prealabil, ultima somaţie şi semnalul luminos prin rachetă de culoare roşie.
Art. 24
Folosirea mijloacelor de împiedicare sau constrângere va înceta de îndată ce s-a realizat degajarea spaţiilor,
împrăştierea participanţilor şi s-a restabilit ordinea publică.
CAPITOLUL V: Sancţiuni
Art. 25
Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală.
Art. 26
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să
întrunească elementele constitutive ale unor infracţiuni:
a) organizarea şi desfăşurarea de adunări publice nedeclarate, neînregistrate sau interzise;
b) nerespectarea orelor de desfăşurare, traseelor de deplasare sau locului şi perimetrului destinat adunării publice;
c) neluarea de către organizatori a măsurilor de întrerupere a adunării publice, când constată că au intervenit fapte de
natura celor prevăzute în art. 2;
d) participarea la adunări publice nedeclarate sau interzise şi urmate de refuzul părăsirii locurilor de desfăşurare a
acestora, la avertizările şi somaţiile organelor de ordine făcute potrivit legii;
e) instigarea prin orice mijloace, iniţierea sau recurgerea la acţiuni violente sau alte manifestări, cu intenţia de
zădărnicire ori tulburare, în orice mod, a adunărilor publice;
f) refuzul de a părăsi imediat adunarea, dacă măsura a fost dispusă de conducătorii acţiunilor;
g) organizarea sau participarea la contramanifestaţii desfăşurate în acelaşi timp şi în acelaşi loc cu adunările publice
declarate, indiferent de modul lor de exprimare;
h) introducerea sau desfacerea băuturilor alcoolice în locurile destinate desfăşurării adunărilor publice, pe toată durata
acestora;
i) refuzul de a părăsi imediat adunarea la solicitarea organelor de ordine, potrivit legii.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, iar cele
prevăzute la lit. d), e), f), g), h) şi i), cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei.
(3) Pentru contravenţiile de la alin. (1) lit. a)-c) se sancţionează, după caz, organizatorii sau persoanele fizice
responsabile pentru conducerea adunărilor publice.
Art. 27
Contravenţiile prevăzute la art. 26 se constată de poliţişti, ofiţerii şi subofiţerii de jandarmi, precum şi de primari sau de
împuterniciţii acestora, anume desemnaţi.
Art. 28
Dispoziţiile prezentei legi, referitoare la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, se completează cu cele ale
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, şi ale Legii pentru sancţionarea faptelor de încălcare a
unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, în ce priveşte închisoarea contravenţională*).
_______
*) De la data intrării în vigoare a Legii de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, potrivit art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
108/2003 pentru desfiinţarea închisorii contravenţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din
26 octombrie 2003, aprobată prin Legea nr. 28/2004, referirea la sancţiunea închisorii contravenţionale se consideră
făcută la sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii ori de câte ori o lege sau o ordonanţă prevede că o
contravenţie se sancţionează cu închisoarea contravenţională alternativ cu amenda.
Art. 29
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o
infracţiune mai gravă, opunerea cu violenţă faţă de organizatori, împuterniciţii acestora sau faţă de forţele de ordine ori
împiedicarea lor de a-şi exercita atribuţiile legale privind asigurarea ordinii în desfăşurarea adunărilor publice.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 30
(1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Pe aceeaşi dată se abrogă Decretul-lege nr. 2/1990 cu privire la organizarea adunărilor publice şi Decretul-lege nr.
39/1990 privind unele măsuri referitoare la desfăşurarea adunărilor publice, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
-****-
_______
*) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul
penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial
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al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea nr. 60/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 29 septembrie 2004.
ANEXĂ:
Model de declarare prealabilă
DENUMIREA ORGANIZATORULUI
Nr. ........... din ..............
Către,
......................................
(primărie)
- domnului primar -
Vă facem cunoscut că în ziua de .................... luna ..................... anul ...................., între orele ................ şi
.................. în localitatea ......................., judeţul .........................., locul ............................., se va desfăşura o
adunare publică organizată de către noi.
La adunare vor participa circa ................................. persoane.
Traseele de acces spre locul adunării, precum şi cele de dispersare vor fi ...................................... .
Scopul adunării publice îl constituie manifestarea (aprobării, adeziunii sau protestului) în legătură cu
...................................... .
Vă asigurăm că adunarea se va desfăşura în mod paşnic şi civilizat.
Din partea noastră sunt împuterniciţi să asigure şi să răspundă de măsurile privind buna organizare a adunării, astfel
încât aceasta să se desfăşoare în condiţii paşnice, civilizate şi să nu degenereze în acte de violenţă, domnii:
- ..................................................
- ..................................................*)

Personalul desemnat de noi să execute măsuri de ordine pe parcursul desfăşurării adunării şi pe trasee va purta
următorul însemn distinctiv:
...................................................... .
În sprijinul bunei desfăşurări a adunării, solicităm din partea primăriei şi a organelor de poliţie luarea următoarelor
măsuri: ............................. .
Semnătura şi ştampila organizatorului
____
*) Se vor indica numele, prenumele, alte date de identificare ale persoanelor împuternicite să răspundă de organizare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 186 din data de 14 martie 2014

Legea 60/1991 M.Of. 186 din 14-mar-2014

pag. 4 12/18/2020 : lex@snppc.ro



LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme
de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice *) - Republicată
Art. 1
Pentru asigurarea climatului de ordine şi linişte publică necesar desfăşurării normale a activităţii economice şi social-
culturale şi promovarea unor relaţii civilizate în viaţa cotidiană, cetăţenii sunt obligaţi să aibă un comportament civic,
moral şi responsabil, în spiritul legilor ţării şi al normelor de convieţuire socială.
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. 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;
2. constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, în scopul de a săvârşi acţiuni ilicite, contrare ordinii şi
liniştii publice şi normelor de convieţuire socială, precum şi actele de încurajare sau sprijinire, sub orice formă, a unor
astfel de grupuri de persoane, care incită la dezordine socială;
3. apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană aptă de muncă, precum şi determinarea unei
persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;
4. aruncarea asupra unei persoane, construcţii sau asupra unui mijloc de transport cu obiecte de orice fel, cu substanţe
inflamante, iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, corosive sau care murdăresc, dacă nu s-au produs vătămări ale
integrităţii corporale sau sănătăţii, ori pagube materiale;
5. organizarea, îngăduirea sau participarea la jocuri de noroc - altele decât cele autorizate potrivit legii - de natură să
lezeze bunele moravuri;
6. atragerea de persoane, sub orice formă, săvârşită în localuri, parcuri, pe străzi sau în alte locuri publice în vederea
practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obţine foloase materiale, precum şi îndemnul sau determinarea, în
acelaşi scop, a unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;
7. acceptarea sau tolerarea practicării faptelor prevăzute la pct. 6) în hoteluri, moteluri, campinguri, baruri, restaurante,
cluburi, pensiuni, discoteci sau în anexele acestora de către patronii sau administratorii ori conducătorii localurilor
respective;
8. comercializarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau
vânătoare în alte locuri decât în magazinele autorizate să efectueze operaţiuni cu arme de foc şi muniţii;
9. vânzarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau
vânătoare persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani, persoanelor care au săvârşit acte de violenţă menţionate în
cazierul judiciar, precum şi persoanelor care suferă de boli neuropsihice menţionate în certificatul de sănătate eliberat
de policlinica teritorială;
10. menţinerea evidenţei de către magazinele autorizate a cumpărătorilor armelor prevăzute la pct. 8) în registre
speciale, vizate de organele de poliţie, în care vor fi menţionate datele de stare civilă, domiciliul, seria şi numărul actului
de identitate ale cumpărătorului, numărul cazierului judiciar, numărul certificatului de sănătate neuropsihică, cu
denumirea policlinicii teritoriale, precum şi caracteristicile armei vândute.
Dacă cumpărătorul este titular al unui permis de armă, este scutit de obligaţia de a prezenta cazierul judiciar şi
certificatul de sănătate neuropsihică, iar dacă cumpărătorul este titular al unui permis de conducere, acesta este obligat
să prezinte numai cazierul judiciar;
11. alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menţinere a
ordinii publice, prin darea semnalelor de pericol sau, după caz, prin solicitarea intervenţiei la faţa locului, fără motiv
întemeiat;
12. întreruperea curentului electric sau stingerea, fără drept, a lămpilor ce servesc la iluminatul public pe străzi, în
parcuri, săli de spectacol sau în alte locuri publice;
13. pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces, în sediile autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor
publice, instituţiilor de învăţământ şi spaţiilor aparţinând acestora, indiferent de destinaţia lor, regiilor autonome,
societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, partidelor sau
altor formaţiuni politice, organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, ambasadelor şi reprezentanţelor altor
state ori ale organizaţiilor internaţionale de pe teritoriul României, precum şi ocuparea fără drept a terenurilor
aparţinând ambasadelor şi reprezentanţelor sau a terenurilor situate în perimetrul acestora ori refuzul de a le părăsi la
cererea organelor de ordine;
14. scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereţii clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosinţă comună aflate în
locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum şi dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor,
anunţurilor şi afişelor legal expuse în locuri anume destinate;
15. nerespectarea măsurilor de ordine sau a regulilor stabilite pentru buna desfăşurare a manifestărilor cultural-
sportive;
16. deteriorarea, ridicarea sau mutarea, fără drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare turistică şi rutieră ori a
celor care semnalează existenţa unui pericol pentru viaţa persoanelor;
17. lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri;
18. refuzul consumatorului de a părăsi un local public în care se consumă băuturi alcoolice, după ora de închidere sau la
cererea îndreptăţită a unui salariat al localului;
19. servirea consumatorilor cu băuturi alcoolice în localurile publice şi în afara acestora, în zilele şi la orele când, potrivit
dispoziţiilor legale, acestea sunt închise sau este interzisă desfacerea băuturilor alcoolice ori după ora de închidere
stabilită prin autorizaţia de funcţionare;
20. servirea şi consumul băuturilor alcoolice în localuri publice şi în afara acestora pe timpul desfăşurării adunărilor
publice, grevelor, manifestărilor sportive, cu excepţia spaţiilor în care sunt organizate evenimente pentru celebrarea
revelionului, zilelor unităţilor administrativ-teritoriale, ale categoriilor socio-profesionale sau pentru promovarea unor
produse alimentare sau nealimentare, precum şi a perimetrelor special amenajate şi delimitate unde se desfăşoară
manifestări cultural-artistice cu acces controlat;
21. desfacerea, comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în locurile publice, la intrarea în curţile şi în interioarele
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lor, cum sunt: spitale şi alte unităţi sanitare, centre de plasament al minorilor, unităţi şi instituţii de învăţământ şi
educaţie, lăcaşuri de cult şi instituţii religioase aferente cultelor care interzic consumul băuturilor alcoolice în practicarea
religiei respective, pe trotuarele sau aleile de acces ale acestora;
22. servirea cu băuturi alcoolice, în localurile publice, a consumatorilor aflaţi în vădită stare de ebrietate, precum şi a
minorilor;
23. consumul de băuturi alcoolice în următoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, stadioane şi terenuri sportive,
instituţii culturale, săli de spectacole, instituţii sau unităţi economice, toate mijloacele de transport în comun, autogări,
gări şi aeroporturi, de stat şi private, sau alte locuri prevăzute de lege. În incinta acestor locuri publice se pot consuma
băuturi alcoolice prin delimitarea unor spaţii special amenajate pentru consumarea băuturilor alcoolice, prin hotărârea
conducerilor locurilor publice respective. Sunt exceptate localurile de alimentaţie publică şi turism, cum sunt:
restaurante, baruri şi discoteci. În locurile publice enumerate se interzice cu desăvârşire consumul de băuturi alcoolice
de către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
24. provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri 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 22,00-8,00 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;
28. alungarea din locuinţa comună a soţului sau soţiei, a copiilor, precum şi a oricărei alte persoane aflate în întreţinere;
29. nerespectarea măsurilor de ordine luate de organele competente în caz de calamităţi naturale sau alte pericole
publice;
30. nerespectarea măsurii de suspendare, dispusă conform dispoziţiilor art. 3 alin. (3) şi (4);
31. refuzul unei persoane de a furniza date 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;
32. îndemnul sub orice formă al minorilor la săvârşirea de contravenţii;
33. neluarea de către părinţi sau de către persoanele cărora li s-a încredinţat spre creştere şi educare un minor în
vârstă de până la 16 ani sau care au în îngrijire un alienat ori debil mintal a măsurilor necesare pentru a-l împiedica de la
fapte de vagabondaj, cerşetorie sau prostituţie;
34. lăsarea fără supraveghere a unui bolnav mintal periculos, de către persoanele care au îndatorirea de a-l îngriji sau
de a-l păzi, precum şi neanunţarea organelor sanitare sau ale poliţiei în caz de scăpare de sub pază sau supraveghere;
35. neasigurarea de către responsabili sau patroni, prin personal propriu ori specializat, a ordinii publice în localuri
publice, hoteluri, moteluri, campinguri, cluburi, pensiuni, discoteci şi în alte locuri de distracţie sau de agrement pe care
le conduc, precum şi refuzul acestora de a acorda sprijin organelor în drept pentru restabilirea în locurile respective a
ordinii publice ori pentru luarea măsurilor împotriva persoanelor care au încălcat legea;
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.
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), 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), 5)-10), 13), 15), 19), 20), 26), 29), 31) şi 32);
d) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, faptele prevăzute la pct. 27) şi 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).
(2) În cazurile în care faptele prevăzute la pct. 1), 2), 4) şi 24) ale art. 2 sunt săvârşite în incinta unei instituţii de
învăţământ, a unei instituţii de sănătate ori destinate ocrotirii speciale a unor categorii de persoane defavorizate,
sancţiunile aplicabile sunt amenzile de la 1.000 lei la 3.000 lei.
(3) În cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 7) şi 20) se dispune şi măsura suspendării activităţii
localului public pe o perioadă cuprinsă între 10 şi 30 de zile.
(4) În cazul repetării contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 19), 21), 22) şi 26) se dispune, de asemenea, măsura
suspendării activităţii localului public pe o perioadă cuprinsă între 10 şi 30 de zile.
(5) În cazul săvârşirii contravenţiei prevăzute la art. 2 pct. 30) se dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare a
localului public.
(6) Suspendarea activităţii localului public ori retragerea autorizaţiei de funcţionare a acestuia se dispune de către
organul care a eliberat autorizaţia, la propunerea organului constatator, căruia i se comunică în scris măsura luată, în
termen de 5 zile de la data sesizării.
(7) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 32), 33) şi 34), sesizarea se poate face şi de către organele de
ocrotire socială.
(8) Sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi persoanei juridice.
Art. 4
(1) Sunt supuse confiscării lucrurile care au servit la săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 4) şi 5), dacă
sunt ale contravenientului, precum şi lucrurile dobândite prin săvârşirea contravenţiilor, dacă nu sunt restituite
persoanei vătămate.
(2) În cazul contravenţiei prevăzute la art. 2 pct. 28) este necesară plângerea părţii vătămate. Retragerea plângerii ori
împăcarea părţilor înlătură răspunderea făptuitorului. Organele constatatoare sunt abilitate să restabilească situaţia
anterioară.
Art. 5
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Repetarea contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 1), 25)-27), într-un interval de 24 de ore de la constatarea primei
fapte, se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 500 lei 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 lei la 3.000 lei sau prestarea a 70-120 de ore de activităţi în folosul comunităţii, faptele
prevăzute la pct. 26);
c) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei sau prestarea a 100-150 de ore de activităţi în folosul comunităţii, faptele
prevăzute la pct. 27).
Art. 6
(1) Contravenţiile se constată de către primar, împuterniciţii acestuia, de către ofiţerii sau agenţii de poliţie ori de către
ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din jandarmerie, precum şi, pentru faptele constatate în zona specifică de
competenţă, de către poliţiştii de frontieră.
(2) În cazul contravenţiilor pentru care legea prevede sancţiunea amenzii, agentul constatator, odată cu constatarea,
aplică şi sancţiunea.
Art. 7
Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor prin care s-a aplicat sancţiunea amenzii se poate face
plângere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.
Art. 8
(1) Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se soluţionează de judecătorie.
(2) *) Hotărârea judecătorească prin care judecătoria soluţionează plângerea este definitivă şi irevocabilă.
Art. 9
(1) În cazul în care contravenţiile prevăzute în prezenta lege sunt săvârşite de un militar, procesul-verbal de
constatare se trimite comandantului unităţii din care face parte contravenientul, spre a i se aplica, dacă procesul-verbal
este întemeiat, sancţiuni potrivit Regulamentului disciplinei militare**).
(2) În situaţia în care contravenientul este încorporat pentru îndeplinirea serviciului militar înainte de pronunţarea
hotărârii judecătoreşti ori înainte de începerea executării sancţiunii închisorii contravenţionale***), procesul-verbal sau,
după caz, hotărârea se trimite, de asemenea, comandantului unităţii din care face parte contravenientul, spre a i se
aplica o sancţiune potrivit Regulamentului disciplinei militare.
Art. 10
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.
Art. 11
Pe data intrării în vigoare a prezentei legi****) se abrogă Decretul nr. 153 din 24 martie 1970 pentru stabilirea şi
sancţionarea unor contravenţii privind regulile de convieţuire socială, ordinea şi liniştea publică, art. 6 din Decretul nr. 76
din 15 iulie 1975, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
_______
*) Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 174/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 31
mai 2013, a constatat că dispoziţiile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991, rămas, în urma renumerotării, art. 8 alin.
(2), sunt neconstituţionale.
**) A se vedea Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.64/2013 pentru aprobarea Regulamentului disciplinei
militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 şi 399 bis din 3 iulie 2013.
***) A se vedea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiinţarea închisorii contravenţionale,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, aprobată prin Legea nr. 28/2004.
****) Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi
liniştii publice a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 27 septembrie 1991.
-****-
_________
*) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 192/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul ordinii şi siguranţei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 28 octombrie 2019,
dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea nr. 61/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 7 februarie 2014 şi a mai fost
modificată prin Legea nr. 11/2020 privind modificarea art. 2 pct. 20) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2020.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 125 din data de 18 februarie 2020
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LEGE nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
(la data 25-dec-2017 a se vedea referinte de aplicare din Legea 265/2017 )
(la data 23-iul-2010 actul a fost promulgata de Decretul 830/2010 )
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1) Constituie contravenţie silvică fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin prezenta lege, pentru
încălcarea obligaţiilor stabilite prin actele normative din domeniul silvic.

(la data 20-oct-2016 Art. 1, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(2) Sancţiunile aplicabile pentru săvârşirea contravenţiilor silvice sunt:
a) sancţiunea contravenţională principală - amenda;
b) sancţiunea contravenţională complementară - confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din săvârşirea
contravenţiei silvice şi/sau retragerea/suspendarea, după caz, a autorizaţiei/atestatului/acordului.

(la data 18-iun-2017 Art. 1, alin. (2), litera B. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 134/2017 )

Art. 2
În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) marca - amprenta dispozitivului special de marcat imprimată în lemnul unui arbore prin lovire în locuri stabilite prin
normele tehnice şi care conţine indicativul specific al dispozitivului special de marcat;
b) norme privind circulaţia materialelor lemnoase - normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea
materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn
rotund prevăzute la art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
c) ocolul silvic nominalizat - ocolul silvic care administrează şi/sau asigură serviciile silvice în proximitatea unei suprafeţe
de fond forestier proprietate publică sau proprietate privată a unei unităţi administrativ-teritoriale sau proprietate
privată a persoanelor fizice sau juridice şi care are obligaţia să asigure, pe bază de contract, administrarea/serviciile
silvice, la solicitarea scrisă a proprietarului/succesorului în drepturi, care are obligaţia materializării fizice a limitelor
proprietăţii şi/sau în format Stereo 70, pe baza documentelor care atestă dreptul de proprietate asupra acestei
suprafeţe. Responsabilitatea privind corectitudinea materializării limitelor de proprietate revine
proprietarului/succesorului în drepturi;

(la data 18-iun-2017 Art. 2, litera C. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 134/2017 )

d) semne amenajistice - semne de delimitare în păduri, specifice amenajamentului silvic, care cuprind: linii subparcelare,
linii parcelare, limite de unitate de producţie, limite de ocol silvic şi borne amenajistice.
e) produse extraordinare - masa lemnoasă care se exploatează de pe terenuri din fondul forestier naţional amplasate
sub/peste reţelele de transport sau distribuţie a petrolului, a gazelor naturale sau a energiei electrice sau cea rezultată
din exploatarea arborilor care periclitează circulaţia pe drumurile publice sau forestiere, la solicitarea scrisă a
deţinătorului reţelei sau al drumului. Suprafaţa de pe care se exploatează produsele extraordinare este cuprinsă în
amenajamentele silvice sau este determinată de ocolul silvic, în cazul suprafeţelor de fond forestier în privinţa cărora
dispoziţiile legale nu dispun elaborarea unui amenajament silvic. Actul de punere în valoare pentru produse
extraordinare se aprobă de şeful ocolului silvic. Produsele extraordinare rezultate din exploatarea masei lemnoase de
pe terenuri din fondul forestier proprietate publică aparţin administratorilor fondului forestier proprietate publică a
statului sau proprietarilor în cazul fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi se valorifică
direct sau prin licitaţie, în condiţiile regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publică, în vigoare, iar cele rezultate din exploatarea masei lemnoase de pe terenuri din fondul forestier proprietate
privată aparţin proprietarilor;
f) reţinerea - măsura asigurătorie instituită în vederea probării provenienţei materialelor lemnoase.

(la data 18-iun-2017 Art. 2, litera D. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 134/2017 )

CAPITOLUL II: Asigurarea administrării fondului forestier sau a serviciilor silvice
(la data 20-oct-2016 capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

Art. 3
(1) Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei
administratorul/prestatorul de servicii silvice care încheie contracte de administrare/servicii silvice cu persoanele care
dobândesc exclusiv dreptul de proprietate asupra masei lemnoase, fără a fi proprietare ale terenului pe care este
amplasată aceasta. Contractele sunt nule de drept.
(2) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte:
a) neasigurarea administrării sau serviciilor silvice de către proprietarii/succesorii legali de fond forestier prin ocoale
silvice autorizate, pe bază de contract;
b) nematerializarea şi nedelimitarea în teren de către proprietari a limitelor terenurilor forestiere pe care le deţin, în
conformitate cu actele de proprietate, cu ţăruşi, borne, vopsea, şi/sau neîntreţinerea/nemenţinerea în stare
corespunzătoare/vizibile a semnelor de hotar ale proprietăţii, respectiv mutarea semnelor amenajistice şi/sau de
hotar.

(la data 28-iul-2019 Art. 3 din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 146/2019 )

Art. 4
(la data 18-iun-2017 Art. 4 din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 134/2017 )
Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte:
a) neasigurarea de către administratorii drumurilor şi ai căilor ferate forestiere a întreţinerii şi reparării acestora,
conform normelor legale în vigoare;
b) neîndeplinirea de către ocolul silvic nominalizat a obligaţiei de a asigura, pe bază de contract, la solicitarea scrisă a
proprietarului/succesorului legal, administrarea/serviciile silvice, pentru fondul forestier pentru care se face solicitarea
conform art. 2 lit. c). Încheierea contractului este condiţionată în mod expres de existenţa documentelor de
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proprietate, precum şi de existenţa limitelor de proprietate materializate în teren sau în coordonate Stereo 70. Fapta
nu constituie contravenţie în situaţia în care limitele proprietăţii forestiere nu sunt materializate în teren sau nu
corespund documentelor de proprietate din vina proprietarului solicitant.

(la data 18-iun-2017 Art. 4 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 134/2017 )

CAPITOLUL III: Amenajarea pădurilor
Art. 5
(1) Constituie contravenţie silvică depăşirea posibilităţii, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I şi fără
existenţa aprobărilor legale în acest sens, şi se sancţionează după cum urmează:
a) cu avertisment, dacă depăşirea reprezintă până la 3% din posibilitate;
b) cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei, dacă depăşirea reprezintă 3,1%-10% din posibilitate;
c) cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei, dacă depăşirea reprezintă 10,1%-25% din posibilitate;
d) cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei, dacă depăşirea reprezintă peste 25% din posibilitate.

(la data 18-iun-2017 Art. 5, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 134/2017 )

(2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se aplică administratorului fondului forestier proprietate publică a statului sau
ocolului silvic de regim, după caz.

(la data 18-iun-2017 Art. 5, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 134/2017 )

(3) [textul din Art. 5, alin. (3) din capitolul III a fost abrogat la 18-iun-2017 de Art. I, punctul 10. din Legea 134/2017]
(4) Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului sau ocolul silvic de regim, după caz, care a autorizat
spre exploatare masă lemnoasă prin care s-a depăşit posibilitatea în condiţiile alin. (1), pe lângă plata amenzii, are
obligaţia achitării contravalorii funcţiilor pădurii nerealizate, care se calculează ca produs între volumul cu care s-a
depăşit posibilitatea, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I, preţul mediu al unui metru cub de masă
lemnoasă pe picior, în vigoare la data producerii faptei, şi factorul de multiplicare, a cărui valoare este de:
a) 0,5 pentru pădurile încadrate în tipurile funcţionale T V şi T VI;
b) 0,7 pentru pădurile încadrate în tipurile funcţionale T III şi T IV.
Suma se face venit la fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică.
(la data 18-iun-2017 Art. 5, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 134/2017 )

(5) Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei autorizarea spre
exploatare a produselor accidentale I, în situaţiile în care documentaţia necesară aprobării modificării prevederilor
amenajamentului silvic nu este avizată de structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde
de silvicultură la data autorizării spre exploatare. Sancţiunea se aplică persoanelor care au autorizat spre exploatare
produse accidentale I.

(la data 18-iun-2017 Art. 5, alin. (5) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 134/2017 )

(6) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei până la 7.000 lei următoarele fapte:
a) nerespectarea normelor tehnice de amenajare a pădurilor la culegerea datelor din teren, care determină modificarea
măsurilor de gospodărire a pădurilor. Sancţiunea se aplică persoanei juridice atestate pentru lucrări de amenajare a
pădurilor;
b) depăşirea prin recoltare în alte condiţii decât cele prevăzute de art. 59 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără aprobarea legală a volumului de produse principale posibil de
recoltat; depăşirea se calculează ca diferenţă dintre suma volumelor recoltate în perioada de aplicare a
amenajamentului silvic aprobat sau pentru care s-a organizat şedinţa de preavizare a soluţiilor tehnice - conferinţa a II-
a de amenajare şi posibilitatea anuală cumulată de produse principale, rezultată ca produs dintre posibilitatea anuală de
produse principale şi numărul de ani de aplicare a amenajamentului silvic;

(la data 18-iun-2017 Art. 5, alin. (6), litera B. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 134/2017 )

c) elaborarea unui amenajament silvic înainte de expirarea perioadei de valabilitate a celui existent cu încălcarea
normelor tehnice elaborate conform prevederilor art. 20 alin. (4) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Sancţiunea se aplică fiecărei persoane semnatare a procesului-verbal al şedinţei de preavizare a
temei de proiectare - conferinţa I de amenajare şi al şedinţei de preavizare a soluţiilor tehnice - conferinţa a II-a de
amenajare.

(la data 18-iun-2017 Art. 5, alin. (6), litera C. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 134/2017 )

(7) Dacă volumul recoltat anual dintr-o subunitate de gospodărire provenit din arborete în care este asigurată
regenerarea naturală conform prevederilor legale depăşeşte cu cel mult 10% posibilitatea anuală stabilită la nivelul
subunităţii respective, cu încadrarea în posibilitate, fapta nu constituie contravenţie aşa cum este prevăzută la alin. (6)
lit. b); în situaţia în care volumul de recoltat conform prevederilor amenajamentului silvic este amplasat într-o singură
unitate amenajistică, acesta poate fi recoltat integral, prin depăşirea posibilităţii anuale, situaţie în care nu se aplică
sancţiunea silvică.

(la data 18-iun-2017 Art. 5, alin. (7) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 134/2017 )

(8) Constituie contravenţie silvică recoltarea prin lucrări de conservare la nivelul de subunitate de gospodărire a unui
volum mai mare decât volumul prevăzut pentru lucrări de conservare pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic,
fără existenţa unei aprobări legale în acest sens, şi se sancţionează după cum urmează:
a) cu avertisment, dacă depăşirea reprezintă până la 3% din volumul prevăzut;
b) cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei, dacă depăşirea reprezintă 3,1%-10% din volumul prevăzut;
c) cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei, dacă depăşirea reprezintă 10,1%-25% din volumul prevăzut;
d) cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei, dacă depăşirea reprezintă peste 25% din volumul prevăzut.

(la data 18-iun-2017 Art. 5, alin. (8) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 134/2017 )

(9) Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei depăşirea cu peste
50% a procentului de extras prin lucrări de conservare stabilit prin amenajamentul silvic la nivel de arboret.
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(la data 18-iun-2017 Art. 5, alin. (8) din capitolul III completat de Art. I, punctul 13. din Legea 134/2017 )

Art. 51

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte:
(la data 18-iun-2017 Art. 5^1 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 134/2017 )

a) [textul din Art. 5^1, litera A. din capitolul III a fost abrogat la 18-iun-2017 de Art. I, punctul 15. din Legea
134/2017]
b) aprobarea sau autorizarea spre exploatare a actelor de punere în valoare de produse accidentale, altele decât cele
rezultate din defrişările legal aprobate sau cele aferente instalaţiilor de scos-apropiat, fără notificarea structurii
teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu/fără avizul acesteia, după caz;

(la data 18-iun-2017 Art. 5^1, litera B. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 134/2017 )

(la data 18-iun-2017 Art. 5^1, litera B. din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 134/2017 )
c) punerea în valoare, ca produse de igienă sau ca produse accidentale, a arborilor care nu îndeplinesc condiţiile de a fi
încadraţi ca igienă sau produse accidentale. Sancţiunea se aplică persoanelor care au pus în valoare astfel de produse
lemnoase, în care o parte din arbori sau toţi arborii care fac obiectul actului de punere în valoare nu îndeplinesc condiţia
de a fi încadraţi în categoria de produse accidentale/igienă. Pe lângă plata amenzii, persoana vinovată are obligaţia
achitării contravalorii funcţiilor pădurii nerealizate, care se calculează ca produs dintre volumul pus în valoare din arbori
care nu îndeplinesc condiţiile de a fi încadraţi ca igienă sau produse accidentale şi preţul mediu al unui metru cub de
masă lemnoasă pe picior, în vigoare la data producerii faptei. Suma se face venit la fondul de ameliorare a fondului
funciar cu destinaţie silvică.

(la data 18-iun-2017 Art. 5^1, litera C. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 134/2017 )

Art. 6
Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte:
(la data 20-oct-2016 Art. 6 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

a) necompletarea, anual, până la data de 31 martie a anului următor anului pentru care se face raportarea, a tuturor
evidenţelor prevăzute în amenajamentul silvic. Sancţiunea se aplică personalului silvic cu atribuţii în acest sens conform
fişei postului sau, în lipsa acesteia, se aplică şefului ocolului silvic;

(la data 20-oct-2016 Art. 6, litera A. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

b) nerespectarea de către şeful de proiect a prevederilor consemnate în şedinţa de preavizare a soluţiilor tehnice
consemnate în procesul-verbal de stabilire a soluţiilor tehnice pentru amenajament de către echipa de teren,
organizată pentru un ocol silvic sau pentru un proprietar;
c) nematerializarea şi/sau neîntreţinerea semnelor amenajistice;
d) mutarea semnelor amenajistice.
e) compensarea volumului de recoltat prevăzut de amenajamentul silvic din unităţi amenajistice inaccesibile cu volume
echivalente din unităţi amenajistice accesibile, cu excepţia produselor accidentale I, de către ocoalele silvice care
asigură administrarea sau serviciile silvice, din posibilitatea de produse principale, a volumului produselor accidentale I, a
căror recoltare este avizată/aprobată în condiţiile legii, precum şi a volumului rezultat în urma tăierilor ilegale în anul
precedent. Sancţiunea se aplică personalului cu atribuţii în acest sens conform fişei postului sau, în lipsa fişei postului, se
aplică şefului ocolului silvic;

(la data 18-iun-2017 Art. 6, litera E. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 134/2017 )

(la data 18-iun-2017 Art. 6, litera E. din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 134/2017 )
f) [textul din Art. 6, litera F. din capitolul III a fost abrogat la 18-iun-2017 de Art. I, punctul 18. din Legea 134/2017]
CAPITOLUL IV: Integritatea fondului forestier, paza şi protecţia pădurilor
Art. 7
(1) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei următoarele fapte:
a) schimbarea fără aprobare legală a categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier naţional, în măsura în care
fapta nu constituie infracţiune în condiţiile prevăzute la art. 106-108 din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) trecerea terenurilor forestiere din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul privat al acestora
prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
c) includerea pădurilor în intravilan;
d) neredarea terenurilor forestiere în circuitul silvic la termenul şi/sau în condiţiile prevăzute în aprobarea de ocupare
temporară;
e) exploatarea agregatelor minerale de pe terenuri din fondul forestier naţional fără aprobările legale;
f) neîmpădurirea de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, în termenul prevăzut de art. 30 alin.
(1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, a suprafeţelor de pădure afectate de
incendii, în limita fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit conform legii;

(la data 20-oct-2016 Art. 7, alin. (1), litera F. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(2) Sancţiunile pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se aplică consiliului local/consiliului judeţean sau
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. Hotărârea prin care s-a săvârşit fapta contravenţională este nulă
de drept. Nulitatea se constată de instanţa de contencios administrativ competentă, la cererea oricărei persoane
interesate sau, după caz, a instituţiei din care face parte agentul constatator.
(3) În cazul neredării terenurilor forestiere la termenul prevăzut în actul de aprobare, pe lângă achitarea amenzii,
beneficiarul ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier naţional are obligaţia achitării, cu titlul de despăgubiri
pentru lipsa de folosinţă, a unei sume egale cu dublul chiriei calculate conform metodologiei specifice, până la data
reprimirii terenurilor în fondul forestier naţional ori a obţinerii unei noi aprobări, în situaţia în care legea prevede o astfel
de posibilitate; despăgubirea are următoarele destinaţii:
a) 50% din sumă se achită în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică;
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b) 50% din sumă se achită administratorului în cazul terenurilor proprietate publică a statului şi se repartizează similar
chiriei achitate pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional sau se achită proprietarului pentru
fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului.

(la data 20-oct-2016 Art. 7, alin. (2) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(4) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei neîmpădurirea de
către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din Legea nr.
46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a suprafeţelor de pădure afectate de incendii, în limita
fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit conform legii.

(la data 18-iun-2017 Art. 7, alin. (3) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 19. din Legea 134/2017 )

Art. 8
(1) Constituie contravenţii silvice următoarele fapte:
a) tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum şi distrugerea ori vătămarea de arbori,
puieţi, pomi de Crăciun ori lăstari din fondul forestier naţional sau tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor,
fără drept, precum şi distrugerea ori vătămarea de arbori de pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara fondului
forestier naţional, dacă valoarea prejudiciului, stabilită potrivit legii, este de până la de 5 ori preţul mediu al unui metru
cub de masă lemnoasă pe picior. Se exceptează prejudiciile rezultate prin lucrările de exploatare forestieră, aşa cum
sunt definite de Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu reprezintă tăieri
ilegale;

(la data 18-iun-2017 Art. 8, alin. (1), litera A. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 134/2017 )

b) furtul ori însuşirea arborilor tăiaţi cu drept sau fără drept, a puieţilor, pomilor de Crăciun ori a lăstarilor din fondul
forestier naţional sau a pomilor de Crăciun din culturi specializate sau furtul ori însuşirea arborilor tăiaţi cu drept sau fără
drept de pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional, dacă valoarea prejudiciului, stabilită
conform legii, este de până la de 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.
(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei dacă valoarea prejudiciului, stabilită potrivit legii, este cel mult egală cu preţul
mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;
b) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei dacă valoarea prejudiciului, stabilită potrivit legii, este de la 1 până la de 3 ori
preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;
c) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei dacă valoarea prejudiciului, stabilită potrivit legii, este de la 3 până la de 5 ori
preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;
d) cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei în cazul constatării săvârşirii de către operatorii economici atestaţi pentru
lucrări de exploatare forestieră a faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a).
(3) [textul din Art. 8, alin. (3) din capitolul IV a fost abrogat la 18-iun-2017 de Art. I, punctul 21. din Legea 134/2017]
(4) Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei autorizarea spre
exploatare a partizilor amplasate în arborete încadrate în tipul I funcţional - T I, fără aprobări legale, sau în arborete
care îndeplinesc condiţiile de a fi încadrate ca păduri virgine sau cvasivirgine conform prevederilor în vigoare.

(la data 18-iun-2017 Art. 8, alin. (4) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 134/2017 )

Art. 9
Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:
a) inundarea terenurilor din fondul forestier naţional fără drept prin construirea de baraje, praguri sau altele asemenea,
pe albiile pâraielor ori ale văilor;
b) aprinderea focului în fondul forestier naţional în alte locuri decât cele special amenajate şi marcate ori la o distanţă
mai mică de 30 metri de limita pădurii;
c) deteriorarea drumurilor sau a căilor ferate forestiere, a lucrărilor de artă aferente acestora, a amenajărilor,
instalaţiilor, construcţiilor civile, vânătoreşti, piscicole din apele de munte, a împrejmuirilor, a amenajărilor de
propagandă silvică ori a celor pentru protecţia pădurilor, a barierelor sau a altor lucrări asemănătoare din fondul
forestier naţional;
d) deteriorarea, distrugerea lucrărilor de ameliorare a terenurilor degradate şi/sau a lucrărilor de corectare a torentelor
din fondul forestier naţional sau neîntocmirea documentaţiei în vederea lucrărilor de reabilitare a acestora;
e) ştergerea sau deteriorarea în orice fel a mărcilor sau a numerelor curente de pe arborii marcaţi ori de pe cioate.
f) accesul oricărui autovehicul în fondul forestier naţional, fără acordul scris al proprietarului sau administratorului, cu
excepţia autovehiculelor din dotarea personalului cu atribuţii de control prevăzut la art. 24 alin. (1), atunci când
personalul se găseşte în misiune, a autovehiculelor destinate transportului masei lemnoase din exploatările autorizate,
a celor din dotarea administratorilor de fond forestier şi a gestionarilor fondurilor de vânătoare, a specialiştilor care
elaborează studiile de includere în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine, personalului custozilor şi
administratorilor ariilor naturale protejate.

(la data 18-iun-2017 Art. 9, litera F. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 134/2017 )

Art. 10
Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:
a) încălcarea normelor de apărare împotriva incendiilor specifice fondului forestier, în zonele limitrofe acestuia, precum
şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier;
b) neefectuarea de către ocoalele silvice a lucrărilor necesare pentru prognoza, prevenirea şi combaterea la sol a
bolilor şi dăunătorilor pădurilor, la termenele şi în condiţiile stabilite prin normele tehnice.
Art. 11
Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 600 lei până la 1.000 lei următoarele fapte:
a) prelevarea solului fertil, a humusului sau a brazdelor de iarbă din fondul forestier, prin orice mijloace;
b) refuzul persoanelor care desfăşoară activităţi în fondul forestier naţional sau în vegetaţia forestieră din afara
acestuia de a participa, la solicitarea personalului silvic, a personalului din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei
Române, al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi al Inspectoratului General al Jandarmeriei
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Române, la acţiunile de stingere a incendiilor;
(la data 18-iun-2017 Art. 11, litera B. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 24. din Legea 134/2017 )

c) nepermiterea de către proprietarii şi/sau deţinătorii cu orice titlu de păduri a accesului în pădurile pe care le deţin al
persoanelor împuternicite să efectueze observaţii şi măsurători necesare în vederea realizării Programului naţional de
monitorizare sol-vegetaţie forestieră sau realizării inventarului forestier naţional;
d) păşunatul în pădurile în care este interzis acesta, dacă valoarea prejudiciului adus pădurii, stabilită conform legii, este
de până la 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei.
Art. 12
Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte:
(la data 18-iun-2017 Art. 12 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 134/2017 )

a) instalarea în fondul forestier de corturi, tonete, rulote, fără drept sau în alte locuri decât cele aprobate şi delimitate
de deţinătorul terenului forestier respectiv;

(la data 18-iun-2017 Art. 12, litera A. din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 134/2017 )
b) amplasarea stupilor sau stupinelor în fondul forestier proprietate publică în alte locuri şi în alte condiţii decât cele
aprobate;

(la data 18-iun-2017 Art. 12, litera B. din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 134/2017 )
c) aducerea şi menţinerea pe vetrele de stupină instalate în fondul forestier de animale domestice şi păsări;

(la data 18-iun-2017 Art. 12, litera C. din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 134/2017 )
d) efectuarea de împrejmuiri în păduri fără aprobare legală;
e) trecerea animalelor domestice însoţite sau neînsoţite prin fondul forestier, fără aprobare legală. Sancţiunea se aplică
însoţitorului turmei, dacă animalele sunt însoţite, sau proprietarului, dacă animalele sunt neînsoţite;

(la data 18-iun-2017 Art. 12, litera E. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 134/2017 )

f) aruncarea sau depozitarea în fondul forestier naţional a reziduurilor menajere, industriale, petroliere sau rezultate din
prelucrarea lemnului, a substanţelor chimice şi a apei sărate. În acest caz se aplică şi sancţiunea complementară de
obligare a contravenientului de a aduce terenul de îndată la starea iniţială, pe cheltuiala sa;

(la data 18-iun-2017 Art. 12, litera F. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 134/2017 )

g) neluarea de către proprietarii sau deţinătorii de obiective legal amplasate în fondul forestier sau limitrof acestuia a
măsurilor privind salubrizarea şi igienizarea pădurilor limitrofe obiectivelor;

(la data 18-iun-2017 Art. 12, litera G. din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 134/2017 )
h) înfiinţarea sau funcţionarea de centre sau puncte de colectare permanente sau volante de achiziţie a ciupercilor şi
fructelor de pădure, precum şi a celorlalte produse nelemnoase specifice fondului forestier, fără avizul ocolului silvic
care asigură administrarea sau serviciile silvice.

(la data 20-oct-2016 Art. 12, litera E. din capitolul IV completat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(la data 18-iun-2017 Art. 12, litera H. din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 134/2017 )
CAPITOLUL V: Regenerarea pădurilor şi punerea în valoare a masei lemnoase
Art. 13
(1) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte:
a) neefectuarea în două sezoane de vegetaţie a lucrărilor de regenerare artificială sau de completare a regenerării
naturale, de către proprietar/administrator prestator de servicii silvice, a terenurilor pe care s-au realizat tăieri ilegale pe
suprafeţe compacte, tăieri accidentale pe suprafeţe compacte de minimum 0,5 hectare fără derogări de la prevederile
amenajamentului silvic sau a terenurilor oferite în compensarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional,
în termen de 2 ani de la somaţie/aprobare. În situaţia în care legea obligă la constituirea fondului de conservare şi
regenerare a pădurilor, acesta este utilizat la efectuarea lucrărilor de regenerare;

(la data 18-iun-2017 Art. 13, alin. (1), litera A. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 134/2017 )

b) neexecutarea, de către proprietar sau de către ocolul silvic care asigură administrarea, a lucrărilor de împădurire în
terenurile destinate împăduririi în limita fondului de conservare şi regenerare a pădurilor şi/sau în cele intrate cu acte
legale în fondul forestier în vederea împăduririi în perioada de aplicare a amenajamentului;

(la data 18-iun-2017 Art. 13, alin. (1), litera B. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 134/2017 )

c) neîncadrarea proporţiei speciei/speciilor principale din compoziţiile de regenerare în intervalul prevăzut de normele
tehnice privind regenerarea pădurilor sau în proiectele tehnice/studiile de specialitate aprobate;

(la data 18-iun-2017 Art. 13, alin. (1), litera C. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 134/2017 )

d) neachitarea anticipată predării-primirii terenului pentru care a fost aprobată scoaterea definitivă/ocuparea temporară
din fondul forestier naţional a obligaţiilor băneşti prevăzute de Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. În cazul predării de către ocolul silvic către beneficiarul scoaterii definitive sau în cazul ocupării
temporare din fondul forestier a suprafeţei aprobate, fără ca beneficiarul să achite anticipat toate obligaţiile băneşti
prevăzute de legislaţia în vigoare, persoanele care au semnat procesul-verbal de predare-primire în calitate de
predători au obligaţia să achite aceste obligaţii băneşti, în sume egale. Stabilirea sumelor pentru fiecare persoană se
face prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de
silvicultură. Achitarea obligaţiilor băneşti este direct executorie, fără alte formalităţi prealabile, depunerea sumelor
făcându-se în conturile prevăzute de legislaţia în vigoare;

(la data 18-iun-2017 Art. 13, alin. (1), litera D. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 134/2017 )

e) nepredarea de către beneficiar şi/sau nepreluarea de către proprietar şi/sau ocolul silvic, după caz, a terenurilor
oferite în compensarea terenurilor pentru care a fost emisă aprobarea de scoatere definitivă din fondul forestier
naţional şi, respectiv, a terenurilor care fac obiectul compensării. Sancţiunea se aplică şefului ocolului silvic sau
beneficiarului scoaterii definitive, după caz;
f) neconstituirea şi/sau nealimentarea de către administratorul fondului forestier sau de către proprietarii de fond
forestier a fondului de conservare şi regenerare a pădurilor. Sancţiunea se aplică administratorului pentru fondul
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forestier proprietate publică a statului sau proprietarului, în situaţia în care acesta are încheiat contract de servicii silvice.
(la data 18-iun-2017 Art. 13, alin. (1), litera F. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 134/2017 )

(2) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei nerespectarea
obligaţiilor privind înscrierea în amenajamentele silvice sau neconducerea unei evidenţe la nivel de ocol silvic a
suprafeţelor preluate în compensare în situaţia în care au fost aprobate scoateri definitive fără a exista amenajament
silvic în vigoare şi asigurarea administrării sau serviciilor silvice în cazul terenurilor oferite în compensarea terenurilor
care au făcut obiectul aprobării de scoatere definitivă, în termen de 30 de zile de la data predării-primirii terenului pentru
care s-a aprobat scoaterea definitivă din fondul forestier. Sancţiunea se aplică personalului silvic cu atribuţii în acest
sens conform fişei postului sau, în lipsa fişei postului, se aplică şefului ocolului silvic.

(la data 20-oct-2016 Art. 13 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

Art. 14
(1) Constituie contravenţie silvică, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii, şi se sancţionează cu
amendă de la 4.000 lei până la 8.000 lei:

(la data 18-iun-2017 Art. 14, alin. (1) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 134/2017 )

a) modificarea sau casarea unui act de punere în valoare cu încălcarea normelor tehnice silvice, care are ca rezultat
producerea unui prejudiciu a cărui valoare este de până la 5 ori valoarea unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.
Prejudiciul se calculează ca produs între volumul care constituie prejudiciul şi preţul mediu al unui metru cub de masă
lemnoasă pe picior;

(la data 18-iun-2017 Art. 14, alin. (1), litera A. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 134/2017 )

b) efectuarea serviciului public de punere în valoare a masei lemnoase de către ocoale silvice la proprietarii de fond
forestier şi/sau vegetaţie forestieră din afara fondului forestier care nu au încheiat contracte de prestări servicii
silvice/administrare/prestaţie silvică în condiţiile legii ori ale căror astfel de contracte au fost suspendate sau expiră
anterior termenului de reprimire a parchetului;

(la data 18-iun-2017 Art. 14, alin. (1), litera B. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 134/2017 )

c) constituirea actului de punere în valoare a masei lemnoase cu încălcarea normelor tehnice specifice în vigoare, care
are ca rezultat producerea unui prejudiciu a cărui valoare este de până la 5 ori valoarea unui metru cub de masă
lemnoasă pe picior. Prejudiciul se calculează ca produs între volumul care constituie prejudiciul şi preţul mediu al unui
metru cub de masă lemnoasă pe picior;

(la data 18-iun-2017 Art. 14, alin. (1), litera C. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 134/2017 )

d) [textul din Art. 14, alin. (1), litera D. din capitolul V a fost abrogat la 18-iun-2017 de Art. I, punctul 28. din Legea
134/2017]
e) aprobarea şi/sau autorizarea spre exploatare a actelor de punere în valoare a masei lemnoase fără amenajament
silvic în vigoare, pentru suprafeţele de fond forestier pentru care legea obligă la existenţa unui amenajament silvic.
Amenajamentul silvic în vigoare este amenajamentul silvic aprobat sau aflat în procedură de elaborare care îndeplineşte
condiţiile prevăzute la pct. 2 din anexa la Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare.
(2) [textul din Art. 14, alin. (2) din capitolul V a fost abrogat la 18-iun-2017 de Art. I, punctul 29. din Legea
134/2017]
CAPITOLUL VI: Exploatarea masei lemnoase şi recoltarea produselor nelemnoase
Art. 15
(1) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei următoarele fapte:
a) autorizarea la exploatare a partizilor constituite din tăieri cu restricţie, în epocile în care exploatarea este interzisă
prin normele tehnice în vigoare;
b) realizarea tăierii rase prin alăturare cu altă tăiere rasă, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare;
c) refuzul/tergiversarea de către deţinător, aşa cum acesta este definit la pct. 14 din anexa la Legea nr. 46/2008,
republicată, cu modificările ulterioare, de a permite personalului silvic împuternicit pentru control accesul şi/sau
exercitarea controlului în condiţiile legii.

(la data 20-oct-2016 Art. 15, alin. (1), litera C. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

d) vânzarea prin licitaţie sau negociere a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică fără asigurarea
volumului de masă lemnoasă pentru consumul propriu al unităţilor de interes local finanţate, integral sau parţial, de la
bugetul de stat sau bugetul local, cu neîncadrarea în volumul aprobat cu această destinaţie, unităţi care nu desfăşoară
activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, al persoanelor fizice, precum
şi a necesarului pentru consumul propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a unităţilor
administrativ-teritoriale respective;

(la data 18-iun-2017 Art. 15, alin. (1), litera D. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 30. din Legea 134/2017 )

e) neasigurarea transparenţei comercializării masei lemnoase în condiţiile Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
f) autorizarea spre exploatare a masei lemnoase sau continuarea exploatării de către operatorii economici care nu
deţin certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil, cu excepţiile prevăzute la art. 62 alin. (3) şi
(4) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

(la data 18-iun-2017 Art. 15, alin. (1), litera F. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 30. din Legea 134/2017 )

g) autorizarea spre exploatare a masei lemnoase sau efectuarea de lucrări silvo-tehnice în suprafeţele pentru care este
formulată notificare sau nu este emis aviz către ocoalele silvice/proprietari de către structurile teritoriale ale autorităţii
publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la existenţa pădurilor care îndeplinesc criteriile de păduri virgine
sau de păduri cvasivirgine şi care nu sunt incluse în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine;
h) nerealizarea lucrărilor de depistare şi prognoză a atacurilor bolilor şi dăunătorilor pădurii, în conformitate cu normele
tehnice privind protecţia pădurilor împotriva bolilor şi dăunătorilor. Sancţiunea se aplică administratorului;
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i) neexecutarea lucrărilor necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor pădurilor. Sancţiunea se
aplică administratorului sau proprietarului, după caz.

(la data 18-iun-2017 Art. 15, alin. (1), litera F. din capitolul VI completat de Art. I, punctul 31. din Legea 134/2017 )

(2) Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei neprelucrarea
masei lemnoase achiziţionate la nivelul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, sau depăşirea prin achiziţie/procesare a procentului prevăzut la art. 60 alin. (5)
lit. f) din aceeaşi lege, de către un operator economic/grup de operatori economici. Operatorul economic/Grupul de
operatori economici nu poate participa la licitaţiile/negocierile organizate în anul de producţie următor anului pentru care
s-a constatat că nu s-a încadrat în procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, sau s-a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din aceeaşi lege.

(la data 18-iun-2017 Art. 15, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 134/2017 )

(3) Volumul de materiale lemnoase sau contravaloarea acestora, dacă acestea nu pot fi identificate,
achiziţionat/procesat sau neprocesat, după caz, anual de către operatorul economic/grupul de operatori economici cu
care nu se realizează procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, sau cu care s-a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din aceeaşi lege, se confiscă.

(la data 18-iun-2017 Art. 15, alin. (3) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 134/2017 )

Art. 16
(1) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei până la 10.000 lei următoarele fapte:
a) exploatarea masei lemnoase din partizi contractate, fără autorizaţie de exploatare şi proces-verbal de predare-
primire a parchetului. Dacă fapta contravenţională este săvârşită de către operatori economici atestaţi pentru
exploatări forestiere, instituţia din care face parte agentul constatator care a constatat fapta solicită Comisiei de
atestare a operatorilor economici pentru lucrări de exploatare forestieră sancţiunea retragerii certificatului de atestare,
în condiţiile legii. Materialele lemnoase rezultate în urma exploatării se confiscă;

(la data 18-iun-2017 Art. 16, alin. (1), litera A. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 33. din Legea 134/2017 )

b) exploatarea masei lemnoase din parchete în afara termenelor prevăzute în autorizaţia de exploatare sau în actul de
constatare încheiat la expirarea termenului înscris în autorizaţia de exploatare;

(la data 18-iun-2017 Art. 16, alin. (1), litera B. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 33. din Legea 134/2017 )

c) [textul din Art. 16, alin. (1), litera C. din capitolul VI a fost abrogat la 18-iun-2017 de Art. I, punctul 34. din Legea
134/2017]
d) autorizarea spre exploatare de către ocoalele silvice a partizilor constituite în păduri ai căror proprietari nu au
încheiat contracte de prestări servicii silvice/administrare în condiţiile legii ori ale căror astfel de contracte au fost
suspendate sau au încetat fără asigurarea continuităţii;
e) exploatarea masei lemnoase de către persoanele fizice în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 62 alin. (3) şi (4)
din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

(la data 18-iun-2017 Art. 16, alin. (1), litera E. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 134/2017 )

f) cesionarea contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, încheiate în urma licitaţiilor/negocierilor, în alte
condiţii decât cele prevăzute în Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

(la data 18-iun-2017 Art. 16, alin. (1), litera F. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 134/2017 )

g) amplasarea neautorizată pe arbori a curselor feromonale echipate cu nade feromonale sau alţi atractanţi pentru
inducerea atacului de gândaci de scoarţă, în alte condiţii decât cele prevăzute în instrucţiunile în vigoare. Valoarea
arborilor afectaţi de atacuri de gândaci de scoarţă ca urmare a amplasării neautorizate se asimilează cu valoarea
arborilor tăiaţi ilegal, iar fapta se încadrează drept contravenţie, dacă valoarea prejudiciului este de peste 5 ori valoarea
preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. Prejudiciul se calculează ca produs între volumul de masă
lemnoasă afectat şi preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior; volumul rezultat se valorifică conform
reglementărilor în vigoare.

(la data 18-iun-2017 Art. 16, alin. (1), litera G. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 134/2017 )

(2) Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei, care se aplică
membrilor comisiei de preselecţie, neluarea de către comisia de preselecţie a măsurii de respingere a participării pentru
următoarele fapte ale operatorilor economici:

(la data 18-iun-2017 Art. 16, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 36. din Legea 134/2017 )

a) nedepunerea documentelor prevăzute în Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică sau dacă documentele depuse sunt incomplete ori nu sunt certificate pentru conformitate cu
originalul;
b) dacă au datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului sau faţă de
proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, atât operatorul
economic, cât şi grupul de operatori economici din care face parte, după caz;

(la data 18-iun-2017 Art. 16, alin. (2), litera B. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 36. din Legea 134/2017 )

c) dacă nu au capacitate de exploatare disponibilă, conform certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare
forestieră şi anexei la acesta;
d) [textul din Art. 16, alin. (2), litera D. din capitolul VI a fost abrogat la 18-iun-2017 de Art. I, punctul 37. din Legea
134/2017]
e) [textul din Art. 16, alin. (2), litera E. din capitolul VI a fost abrogat la 18-iun-2017 de Art. I, punctul 37. din Legea
134/2017]
f) [textul din Art. 16, alin. (2), litera F. din capitolul VI a fost abrogat la 18-iun-2017 de Art. I, punctul 37. din Legea
134/2017]
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g) dacă producătorii din industria mobilei, care au drept de preempţiune la cumpărarea de masă lemnoasă, la oferta de
preţ şi în condiţii egale de vânzare, nu deţin atestatul referitor la capacitatea de industrializare a lemnului fasonat
provenit din fondul forestier proprietate publică a statului.
(3) Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei necompletarea
anexei certificatului de atestare a operatorilor economici de către emitentul autorizaţiei de exploatare a masei
lemnoase pe picior, la momentul emiterii autorizaţiei de exploatare.

(la data 18-iun-2017 Art. 16, alin. (3) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 134/2017 )

Art. 17
Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte:
(la data 20-oct-2016 Art. 17 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

a) nerespectarea tehnologiilor şi traseelor de scos-apropiat prevăzute în autorizaţia de exploatare;
b) scoaterea din rădăcini sau ridicarea din fondul forestier naţional fără aprobare legală a cioatelor şi/sau a resturilor de
exploatare nevalorificabile;

(la data 18-iun-2017 Art. 17, litera B. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 134/2017 )

c) recoltarea din fondul forestier naţional a produselor nelemnoase specifice, fără acordul proprietarului şi/sau al
ocolului silvic care asigură administrarea pădurii;
d) executarea neautorizată a drumurilor de tractor sau fără respectarea traseelor aprobate;
e) neexecutarea la termen şi în condiţiile prevăzute în autorizaţia de exploatare a lucrărilor de curăţare a parchetelor.
f) [textul din Art. 17, litera F. din capitolul VI a fost abrogat la 18-iun-2017 de Art. I, punctul 40. din Legea 134/2017]
Art. 18
Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei:
a) neîndeplinirea obligaţiei ca la exploatarea pădurilor de răşinoase să se cojească cioatele de pin şi molid, în întregime,
iar la celelalte răşinoase, prin curelare;
b) menţinerea în pădure pe o perioadă de peste 30 de zile, în intervalul 1 aprilie-1 octombrie, a lemnului de răşinoase
necojit, cu excepţia arborilor-cursă folosiţi la combaterea dăunătorilor şi a lemnului provenit din rupturi şi doborâturi în
masă. Dacă fapta se săvârşeşte în mod repetat într-un interval de 6 luni, se solicită comisiei emitente
suspendarea/retragerea certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră;
c) neîndeplinirea condiţiilor de reprimire a parchetelor de exploatare la expirarea termenului prevăzut de autorizaţia de
exploatare. Sancţiunea se aplică atât operatorului economic deţinător al autorizaţiei de exploatare, cât şi personalului
silvic care a făcut reprimirea parchetului;
d) nerespectarea obligaţiei de a amplasa panoul cu principalele date referitoare la parchetul aflat în exploatare, de către
titularul autorizaţiei de exploatare, conform prevederilor şi specificaţiilor prevăzute în instrucţiunile privind termenele,
modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos.

(la data 18-iun-2017 Art. 18 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 41. din Legea 134/2017 )

CAPITOLUL VII: Controlul aplicării normelor privind circulaţia materialelor lemnoase, al depozitelor şi
instalaţiilor de prelucrare a lemnului
Art. 19
(1) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 15.000 lei şi confiscarea
materialelor lemnoase în cauză următoarele fapte:
a) expedierea, transportul, primirea, depozitarea şi/sau prelucrarea de către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii
destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără provenienţă legală, aşa
cum este stabilită de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul
spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, cuantumul amenzii fiind de
1.000-5.000 lei, pentru un volum de până la 10,00 m.c. inclusiv; 5.000-10.000 lei, pentru un volum cuprins între
10,01-30,00 m.c. inclusiv, şi de 10.000-15.000 lei, pentru un volum de peste 30,01 m.c.;
b) expedierea, transportul, primirea, depozitarea materialelor lemnoase fără avize de însoţire a materialelor lemnoase
sau cu avize de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală, aşa cum sunt prevăzute de normele referitoare la
provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor
lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, cu excepţia situaţiilor prevăzute de aceste norme, cuantumul
amenzii fiind de 1.000-5.000 lei, pentru un volum de până la 10,00 m.c. inclusiv; 5.000-10.000 lei, pentru un volum
cuprins între 10,01-30,00 m.c. inclusiv, şi de 10.000-15.000 lei, pentru un volum de peste 30,01 m.c.;
c) primirea de către personalul operatorului de transport feroviar, al administratorului şi/sau gestionarului infrastructurii
căii ferate în vederea expedierii şi/sau expedierea materialelor lemnoase fără avizele de însoţire a materialelor
lemnoase valabile sau cu avize de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală ori fără documentele comunitare
echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor
lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;
d) primirea de către operatorii portuari a materialelor lemnoase fără avize de însoţire a materialelor lemnoase valabile
sau cu avize de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală ori fără documentele comunitare echivalente acestora,
prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor
de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;
e) primirea, depozitarea şi/sau prelucrarea materialelor lemnoase de către deţinătorii depozitelor, pieţelor, târgurilor,
oboarelor şi altele asemenea, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a
materialelor lemnoase fără provenienţă legală, aşa cum este stabilită de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de
prelucrat lemn rotund;
f) depunerea/acceptarea declaraţiei vamale de export pentru materiale lemnoase fără avizul de însoţire valabil sau,
după caz, fără documentul comunitar echivalent avizului de însoţire, prevăzut de normele referitoare la provenienţa,
circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al
instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;
g) primirea, depozitarea şi/sau prelucrarea materialelor lemnoase de către deţinătorii depozitelor, pieţelor, târgurilor,
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oboarelor şi altele asemenea, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a
materialelor lemnoase fără avize de însoţire valabile sau cu avize de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală ori
fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de
prelucrat lemn rotund;
h) vânzarea şi/sau cumpărarea materialelor lemnoase fără provenienţă legală sau fără avizele de însoţire valabile ori
cu avize din care nu rezultă provenienţa legală sau documentele echivalente acestora, prevăzute de normele
referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a
materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;
i) expedierea şi/sau transportul materialelor lemnoase în mod repetat, în baza aceluiaşi aviz de însoţire. Repetabilitatea
se demonstrează prin interogarea aplicaţiei Iwood Tracking, cu martori sau cu informaţii cu caracter oficial obţinute de
la alte autorităţi ale statului;
j) se exceptează de la aplicabilitatea normelor privind circulaţia materialelor lemnoase materialul lemnos provenit din
demolări de construcţii;
k) utilizarea tipurilor de pastă/cerneală la completarea avizelor de însoţire, rezistente la acţiunea factori externi sau
care nu se pot şterge uşor prin mijloace mecanice.
(2) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei şi reţinerea în vederea
stabilirii provenienţei şi/sau confiscarea materialelor lemnoase în cauză următoarele fapte:
a) deţinerea de materiale lemnoase fără documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor cu privire la legalitatea
provenienţei acestora, fără avize de însoţire a materialelor lemnoase valabile sau cu avize de însoţire din care nu
rezultă provenienţa legală sau fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de lege;
b) transportul materialelor lemnoase, după caz, cu aviz de însoţire a materialelor lemnoase a cărui valabilitate a
expirat, cu aviz de însoţire fără cod unic online sau offline generat de aplicaţiile Sistemului informatizat de urmărire a
materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL, şi înscris în aviz, cu excepţiile prevăzute de normele legale, cu
aviz de însoţire în care nu s-au înscris data şi ora plecării transportului şi, respectiv, valabilitatea, în funcţie de distanţa
până la destinaţie. În cazul în care pe avizul de însoţire este înscris codul offline şi online, generat de aplicaţia SUMAL,
dar nu s-a înscris ora plecării transportului, sancţionarea se aplică fără confiscare;
c) transportul de materiale lemnoase ale căror caracteristici nu corespund cu cel puţin unul dintre elementele înscrise în
avizul de însoţire referitoare la:
(i)volum pe specii/grupe de specii, cu luarea în considerare a toleranţelor;
(ii)specie/grupe de specii.
Sancţiunea complementară de confiscare se aplică asupra volumului, cu luarea în considerare a toleranţelor, care nu
corespunde pe specii/grupe de specii cu care se depăşeşte volumul înscris în avizul de însoţire. Confiscarea se poate
realiza valoric în condiţiile art. 22 alin. (7) sau fizic;
d) expedierea şi/sau transportul materialelor lemnoase din locurile identificate prin coordonate geografice, altele decât
cele corespunzătoare provenienţei legale, cu excepţia situaţiilor generate de erori de localizare justificate obiectiv,
inclusiv prin emiterea de coduri unice offline/online de la locul de încărcare a materialului lemnos. În situaţii bine
justificate, cu acordul gărzii forestiere, se poate face transbordarea materialelor lemnoase din platforma primară într-o
platformă de încărcare, noile coordonate geografice fiind comunicate gărzii forestiere şi postului de poliţie de pe raza
localităţii respective;
e) expedierea şi/sau transportul materialelor lemnoase pentru care nu au fost introduse în aplicaţia informatică
elementele prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la
regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund şi nu s-au obţinut
codurile online şi/sau offline, după caz, cu excepţiile prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de
prelucrat lemn rotund;
f) transmiterea cu întârziere mai mare de 15 zile de la data la care trebuia să se facă raportarea lunară, în mod
repetat, de către profesionişti, din culpa acestora, a datelor în SUMAL, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.
(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei şi cu confiscarea
materialelor lemnoase în cauză transportul realizat cu mijloace de transport feroviare şi navale, precum şi cele care au
ca destinaţie exportul, în situaţia în care perioada de valabilitate a avizelor de însoţire care însoţesc transportul de
materiale lemnoase depăşeşte perioada de executare a contractului de transport.
(4) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei până la 6.000 lei şi confiscarea
materialelor lemnoase refuzul importatorului de a returna în ţara exportatoare cantitatea de mărfuri care depăşeşte cu
mai mult de 10% volumul sau greutatea indicate în «licenţa pe suport de hârtie», precum şi «licenţa electronică», aşa
cum sunt definite în art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.024/2008 al Comisiei din 17 octombrie 2008 de stabilire a
măsurilor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului privind instituirea unui regim de
licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană, denumit în continuare licenţa FLEGT, sau, după
caz, duplicatul sau substitutul licenţei FLEGT, emis şi validat de autoritatea de acordare a licenţelor, pe cheltuiala
importatorului.
(5) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei introducerea în aplicaţiile
informatice din SUMAL prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor
lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund şi/sau
înscrierea în avizul de însoţire a materialelor lemnoase a unui număr de înmatriculare diferit de cel al mijlocului de
transport efectiv încărcat.
(6) Următoarele fapte constituie contravenţii silvice şi se sancţionează după cum urmează:
a) neutilizarea SUMAL, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Sancţiunea se aplică după notificarea de către structura
teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în caz de neconformare;
b) introducerea pe piaţă a lemnului recoltat în mod ilegal sau a produselor din lemn derivate din acesta, aşa cum sunt
definite în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de
stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn sau produse din lemn, cu amendă de la 15.000
lei la 20.000 lei, cu confiscarea lemnului recoltat în mod ilegal sau a produselor din lemn derivate din acesta sau, după
caz, cu interzicerea comercializării lemnului sau a produselor din lemn;
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c) importul, transportul, deţinerea şi/sau prelucrarea şi comercializarea produselor din lemn prevăzute în anexele II şi
III la Regulamentul (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licenţe
FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană, exportate de ţările partenere stabilite conform
regulamentului menţionat, în cazul în care transportul produselor respective nu este însoţit de o licenţă FLEGT sau,
după caz, de duplicatul ori substitutul licenţei FLEGT, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 4 alin. (3) din regulamentul
menţionat, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei şi cu confiscarea produselor din lemn;
d) nerespectarea de către operatorii economici a obligaţiei de a utiliza un sistem «due diligence», astfel cum este
prevăzut la art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu luarea în considerare a faptului că, la primul control efectuat
asupra unui operator care nu a utilizat un sistem «due diligence», agentul constatator acordă un termen de maximum
45 de zile de la comunicarea constatării pentru încadrarea operatorului în prevederile Regulamentului (UE) nr.
995/2010, termen care se înscrie în actul de constatare a neregulilor, cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei şi cu
suspendarea pentru o perioadă de maximum 12 luni a acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim
special;
e) neîndeplinirea de către o organizaţie de monitorizare a obligaţiilor prevăzute pentru aceasta la art. 8 alin. (1) din
Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei. Sancţiunea se aplică organizaţiei de
monitorizare;
f) transmiterea cu întârziere mai mare de 15 zile de la data la care trebuia să se facă raportarea lunară, de către
profesionişti, din culpa acestora, a datelor în SUMAL, cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei şi cu suspendarea acordului
de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special pe o perioadă de până la 90 de zile. Sancţiunea se aplică după
notificarea de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
g) netransmiterea de către profesionişti a raportării lunare a datelor în SUMAL, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei şi
cu suspendarea acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special pe o perioadă de până la 90 de zile.
Sancţiunea se aplică după notificarea de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură;
h) implementarea de către operator a propriului sistem «due diligence» care nu îndeplineşte elementele prevăzute la
art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;
i) neîndeplinirea de către operator a condiţiilor înscrise în sistemul «due diligence» pe care îl utilizează, cu amendă de la
5.000 lei la 8.000 lei;
j) neîndeplinirea de către comercianţi a obligaţiilor prevăzute pentru aceştia la art. 5 din Regulamentul (UE) nr.
995/2010, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;
k) neîndeplinirea de către operatorii economici a obligaţiei de a utiliza un sistem «due diligence» la momentul exploatării
masei lemnoase pe picior, cu excepţia situaţiei în care operatorul realizează activităţi de exploatare prin prestaţii silvice,
conform reglementărilor în vigoare, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;
l) neîndeplinirea de către operatorul economic destinatar al materialelor lemnoase, la momentul primirii în depozit, a
obligaţiei de a verifica veridicitatea codului unic, precum şi data, ora, minutul şi secunda, prin interogarea aplicaţiei
SUMAL, cu amendă de la 3.000 lei la 7.000 lei; materialele lemnoase primite fără cod unic valid se confiscă;
m) nerespectarea de către utilizatorii SUMAL a obligaţiilor referitoare la modul de operare a datelor în SUMAL, cu
amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei; nu se sancţionează profesionistul care notifică structura teritorială de specialitate a
autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la săvârşirea erorii materiale;
n) nedepunerea licenţei FLEGT pe suport hârtie sau în format electronic sau, după caz, a duplicatului ori substitutului
licenţei FLEGT la autoritatea naţională competentă pentru primirea, verificarea şi acceptarea acesteia, cu amendă de la
1.000 lei la 3.000 lei;
o) încălcarea prevederilor art. 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei din 6 iulie 2012
privind normele detaliate referitoare la sistemul «due diligence» şi la frecvenţa şi natura controalelor privind organizaţiile
de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a
obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000
lei.
(7) În cazul neîndeplinirii/neimplementării de către operatorii economici a obligaţiilor prevăzute la alin. (6) lit. h)-k) într-
un interval de 6 luni de la data constatării, cuantumul amenzii se dublează.
(8) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (6) se fac de către personalul silvic cu competenţă în
acest sens din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi al structurilor teritoriale de specialitate
ale acesteia.
(9) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (6) lit. a), g), l) şi m) se fac şi de către ofiţerii şi
agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, precum şi de către ofiţerii şi subofiţerii împuterniciţi din cadrul Jandarmeriei
Române.
(10) Pentru contravenţiile constatate în timpul transportului materialelor lemnoase sancţiunea principală se aplică:
a) conducătorului autovehiculului rutier pe care este încărcat materialul lemnos sau al autovehiculului rutier care
tractează orice părţi de autovehicule rutiere distinct înmatriculate/neînmatriculate pe care este încărcat materialul
lemnos, conducătorului atelajului dacă fapta este cea prevăzută la alin. (1) lit. i), alin. (2) lit. b) şi d), alin. (6) lit. c) sau
art. 21 lit. k);
b) operatorului economic care realizează transportul, în cazul în care materialul lemnos se transportă cu mijloc de
transport naval sau feroviar, după caz, dacă fapta este cea prevăzută la alin. (1) lit. i), alin. (2) lit. b) şi d), alin. (6) lit.
c) sau art. 21 lit. k);
c) operatorului economic emitent al documentelor de însoţire a materialelor lemnoase, în măsura în care fapta nu
constituie infracţiune potrivit legii penale, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi i) şi alin. (2) lit. b)-e).
(11) Persoanele juridice ai căror agenţi constatatori au competenţă în stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
au obligaţia de a nominaliza, la solicitare, persoane care să constate şi să aplice contravenţia silvică, inclusiv măsuri
complementare, după caz, în echipe mixte împreună cu un agent constatator/agenţi constatatori din cadrul persoanei
juridice care a făcut solicitarea. Solicitarea se poate face pentru fapte care implică evaluarea volumului materialelor
lemnoase.

(la data 28-iul-2019 Art. 19 din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 146/2019 )

Art. 191
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(1) Nu se sancţionează contravenţional primirea şi/sau depozitarea de către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii
destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase al căror volum depăşeşte
volumul înscris în avizul de însoţire al materialelor lemnoase, care însoţeşte transportul, cu luarea în considerare a
toleranţelor admise de reglementările în vigoare la transportul materialelor lemnoase, dacă aceştia notifică garda
forestieră teritorială în termen de maximum 24 de ore de la primirea bunurilor în cauză.
(2) Notificarea se realizează prin adresă scrisă, înregistrată la registratura gărzii forestiere competente teritorial, în
termenul prevăzut la alin. (1).
(3) Materialele lemnoase al căror volum depăşeşte volumul determinat în condiţiile alin. (1) se depozitează separat de
către primitor şi se predau, lunar, pe bază de proces-verbal de predare-primire, ocolului silvic de stat cu sediul social cel
mai apropiat de depozitul în cauză.
(4) Ocolul silvic de stat are obligaţia valorificării potrivit legii a materialelor lemnoase primite în condiţiile alin. (3);
sumele încasate din valorificarea materialelor lemnoase constituie venituri la bugetul de stat.
(5) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică situaţiilor în care materialele lemnoase fără provenienţă legală sunt depistate
de către autorităţile publice competente, în cursul exercitării atribuţiilor de control prevăzute de lege.

(la data 28-iul-2019 Art. 19 din capitolul VII completat de Art. 1, punctul 6. din Legea 146/2019 )

Art. 20
[textul din Art. 20 din capitolul VII a fost abrogat la 18-iun-2017 de Art. I, punctul 54. din Legea 134/2017]
Art. 21
Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:
a) permiterea comercializării materialelor lemnoase şi/sau pomilor de Crăciun în pieţe, târguri, oboare, burse de
mărfuri şi altele asemenea, neautorizate conform normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea
materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn
rotund, în vigoare;

(la data 28-iul-2019 Art. 21, litera A. din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 8. din Legea 146/2019 )

b) neîmprejmuirea de către deţinători a depozitelor, a altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau a instalaţiilor
de prelucrare a materialelor lemnoase;
c) nedeţinerea registrului de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase sau neînscrierea la zi şi în ordine
cronologică în acesta a avizelor de însoţire de către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării
temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase;

(la data 28-iul-2019 Art. 21, litera C. din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 8. din Legea 146/2019 )

d) nerespectarea de către emitenţi a prevederilor legale privind modul de completare şi eliberare a avizelor de însoţire
a materialelor lemnoase, numai dacă prin această faptă nu se pot stabili cantităţile transportate şi provenienţa
acestora;

(la data 28-iul-2019 Art. 21, litera D. din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 8. din Legea 146/2019 )

e) prezentarea la autoritatea vamală a avizului de însoţire ori a documentului echivalent acestuia întocmit cu încălcarea
prevederilor normelor privind circulaţia materialelor lemnoase sau conţinând neconcordanţe cu datele înscrise în
declaraţia vamală ori în permisele vamale eliberate sau în documentele anexate la acestea;
f) neprezentarea de către transportator a avizului de însoţire în vederea efectuării controlului vamal al materialelor
lemnoase exportate;
g) nepredarea în custodie, în termen de 30 de zile, la structura teritorială competentă a autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură a dispozitivelor dreptunghiulare de marcat lemn şi a documentelor cu regim special nefolosite,
de către persoanele juridice care le deţin, în cazul încetării activităţii pentru care au fost confecţionate aceste
dispozitive, dizolvării sau reorganizării persoanei juridice, pierderii autorizării, fie ca urmare a expirării certificatului de
atestare în activitatea de exploatare forestieră, fie ca urmare a aplicării sancţiunii complementare de retragere a
autorizaţiei de funcţionare a ocolului silvic, după caz;

(la data 28-iul-2019 Art. 21, litera G. din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 8. din Legea 146/2019 )

h) nerespectarea prevederilor legale privind declararea pierderii, furtului sau distrugerii formularelor cu regim special ori
documentelor de provenienţă, a celor de însoţire, precum şi a registrului de intrări-ieşiri de materiale lemnoase,
prevăzute de normele privind circulaţia materialelor lemnoase în vigoare;
i) transportul de la locul de recoltare al pomilor de Crăciun recoltaţi de pe teritoriul naţional şi al materialelor lemnoase
nemarcate cu amprenta dispozitivului dreptunghiular prevăzut de normele privind circulaţia materialelor lemnoase în
vigoare; pomii de Crăciun se confiscă şi se valorifică prin vânzare directă;

(la data 28-iul-2019 Art. 21, litera I. din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 8. din Legea 146/2019 )

j) refuzul expeditorului de a plăti cheltuielile de transport, descărcare şi manipulare a materialelor lemnoase confiscate
în condiţiile legii, la locul de păstrare în custodie stabilit de agentul constatator;

(la data 28-iul-2019 Art. 21, litera J. din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 8. din Legea 146/2019 )

k) refuzul transportatorului de a transporta materialele lemnoase confiscate/reţinute în vederea confiscării sau mijlocul
de transport confiscat la locul indicat de agentul constatator;

(la data 18-iun-2017 Art. 21, litera K. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 55. din Legea 134/2017 )

l) neprezentarea organelor de control a registrului de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase la punctele de
lucru ale deţinătorilor depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a
materialelor lemnoase.

(la data 18-iun-2017 Art. 21, litera L. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 55. din Legea 134/2017 )

CAPITOLUL VIII: Constatarea contravenţiilor silvice şi aplicarea sancţiunilor
Art. 22
(1) În cazul în care agenţii constatatori constată că în timpul transportului cu mijloace feroviare sau navale materialele
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lemnoase nu sunt însoţite de avizul de însoţire ori de documentul comunitar echivalent acestuia, prevăzut în normele
privind circulaţia materialelor lemnoase, sau că nu au provenienţă legală, confiscarea materialelor lemnoase se
realizează după sosirea lor în staţia/portul de destinaţie, la locul prevăzut pentru descărcare, cu anunţarea în scris a
destinatarului despre confiscare, de către personalul autorizat al operatorului de transport feroviar, administratorului
şi/sau gestionarului infrastructurii/căpitanul portului, după caz.
(2) Materialele lemnoase reţinute/confiscate în condiţiile legii de agenţi constatatori vor fi date în custodie ocolului silvic
celui mai apropiat de locul confiscării.
(3) În cazul în care la ocolul silvic prevăzut la alin. (2) nu există spaţii adecvate şi/sau mijloace de încărcare-
descărcare, agentul constatator stabileşte de comun acord cu ocolul silvic respectiv un alt spaţiu pentru deţinerea în
custodie a materialului lemnos confiscat sau reţinut în vederea confiscării, inclusiv în spaţiile deţinătorului, cu acceptul
acestuia.
(4) [textul din Art. 22, alin. (4) din capitolul VIII a fost abrogat la 28-iul-2019 de Art. 1, punctul 9. din Legea
146/2019]
(41) În cazul confiscării mijlocului de transport, contravenientul este obligat să transporte, pe cheltuiala sa, bunul care
a făcut obiectul confiscării, la locul de predare în custodie stabilit de agentul constatator.

(la data 18-iun-2017 Art. 22, alin. (4) din capitolul VIII completat de Art. I, punctul 56. din Legea 134/2017 )

(5) Dacă materialele lemnoase reţinute/confiscate nu se află în mijloace de transport, agentul constatator va dispune
cu privire la ridicarea, transportarea şi depozitarea acestora. Cheltuielile efectuate pentru ridicarea, transportarea şi
depozitarea materialelor lemnoase reţinute/confiscate se acoperă din sumele rezultate în urma valorificării materialelor
lemnoase reţinute/confiscate.

(la data 18-iun-2017 Art. 22, alin. (5) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 57. din Legea 134/2017 )

(6) În cazul aplicării sancţiunii complementare a confiscării, pentru materialele lemnoase care nu se găsesc sau care nu
pot fi identificate, contravenientul este obligat la plata contravalorii lor în lei în termenul legal, în numerar sau prin
virament, în contul indicat în procesul-verbal.

(la data 19-feb-2014 Art. 22, alin. (6) din capitolul VIII a fost in legatura cu Ordinul 19/2014 )
(la data 31-ian-2019 Art. 22, alin. (6) din capitolul VIII a fost in legatura cu Ordinul 83/2019 )

(7) Calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la alin. (6) se face la preţuri de referinţă, pe specii şi
sortimente, stabilite anual în raport cu valoarea de circulaţie a materialelor lemnoase, prin ordin al conducătorului
autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pe baza preţului pieţei, rezultat prin calcularea mediei ultimelor
preţuri de vânzare, comunicate de administratorii fondului forestier proprietate publică, care au vândut sortimentul
respectiv în ultimele 6 luni.

(la data 19-feb-2015 Art. 22, alin. (7) din capitolul VIII a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 167/2015 )
(la data 09-feb-2016 Art. 22, alin. (7) din capitolul VIII a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 152/2016 )
(la data 10-ian-2017 Art. 22, alin. (7) din capitolul VIII a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2416/2016 )
(la data 14-feb-2018 Art. 22, alin. (7) din capitolul VIII a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 45/2018 )

(8) În cazul neachitării contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la alin. (6), instituţia din care face parte agentul
constatator comunică debitul la organul fiscal teritorial competent în vederea executării silite, în termen de 30 de zile de
la expirarea termenului de contestare.
Art. 23
[textul din Art. 23 din capitolul VIII a fost abrogat la 18-iun-2017 de Art. I, punctul 58. din Legea 134/2017]
Art. 231

Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei neidentificarea de către
structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a pădurilor care au făcut
parte din categoria vegetaţie forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier, pentru a fi incluse în fondul forestier.
Identificarea pădurilor care au făcut parte din categoria vegetaţie forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier şi
nominalizarea agenţilor constatatori care stabilesc şi sancţionează contravenţia silvică se fac în baza metodologiei
aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(la data 18-iun-2017 Art. 23 din capitolul VIII completat de Art. I, punctul 59. din Legea 134/2017 )

Art. 24
(1) Au obligaţia şi dreptul să efectueze controlul, să constate contravenţiile silvice şi să aplice sancţiunile prevăzute în
prezenta lege următorii agenţi constatatori:
a) personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi al structurilor sale teritoriale cu
specific silvic, împuternicit în acest scop;
b) personalul silvic din cadrul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului - pentru contravenţiile
silvice săvârşite în fondul forestier pe care îl administrează/prestează servicii silvice sau pe care îl preia în vederea
administrării/asigurării serviciilor silvice, precum şi pentru exercitarea controlului aplicării normelor privind circulaţia
materialelor lemnoase;

(la data 18-iun-2017 Art. 24, alin. (1), litera B. din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 60. din Legea 134/2017 )

c) personalul silvic din cadrul structurilor de rang superior şi al ocoalelor de regim - pentru contravenţiile silvice săvârşite
în fondul forestier pe care îl administrează/prestează servicii silvice, precum şi pentru exercitarea controlului aplicării
normelor privind circulaţia materialelor lemnoase;

(la data 18-iun-2017 Art. 24, alin. (1), litera C. din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 60. din Legea 134/2017 )

d) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române - pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
pentru faptele prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a) şi b), art. 51 lit. b), art. 6 lit. c) şi d), art. 7 alin. (1) lit. a)-c) şi e), art.
8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 15 alin. (1) lit. f), art. 16 alin. (1) lit. a), b) şi e), art. 17 lit. c) şi d), art. 19 alin. (1)-(3),
alin. (4) lit. a), g), l) şi m) şi art. 21;

(la data 18-iun-2017 Art. 24, alin. (1), litera D. din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 60. din Legea 134/2017 )

d1) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei de Frontieră Române - pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2), art. 9 lit. b), art. 11 lit. d), art. 12 lit. f) şi h), art. 19 alin.
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(1)-(3) şi art. 21;
(la data 18-iun-2017 Art. 24, alin. (1), litera D^1. din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 60. din Legea 134/2017 )

e) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române - pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
pentru faptele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e), art. 8 alin. (1) şi (2), art. 9, art. 11, art. 12, art. 17 lit. c), art. 19 alin.
(1)-(3) şi art. 21;

(la data 18-iun-2017 Art. 24, alin. (1), litera E. din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 60. din Legea 134/2017 )

f) personalul silvic din cadrul structurilor de administrare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, împuternicit în
acest scop - pentru contravenţiile silvice săvârşite în parcul pe care îl administrează, precum şi pentru exercitarea
controlului aplicării normelor privind circulaţia materialelor lemnoase;
g) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul serviciilor profesioniste - pentru situaţii de urgenţă, pentru constatarea contravenţiilor
şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 9 lit. b) şi art. 10 lit. a);

(la data 20-oct-2016 Art. 24, alin. (1), litera G. din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 31. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(11) Oprirea în trafic, pe drumurile publice, a autovehiculelor, în vederea exercitării controlului circulaţiei materialului
lemnos, se efectuează cu respectarea competenţelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de către agenţii
constatatori prevăzuţi la art. 24 alin. (1) lit. a); oprirea în trafic, pe drumurile publice, a autovehiculelor, în vederea
exercitării controlului circulaţiei materialului lemnos, de către agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 alin. (1) lit. a) se
realizează în baza unei metodologii aprobate prin ordin comun al autorităţii publice centrale care răspunde de
silvicultură şi al autorităţii publice centrale pentru afaceri interne.

(la data 18-iun-2017 Art. 24, alin. (1^1) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 61. din Legea 134/2017 )

(12) Oprirea autovehiculelor pe drumurile forestiere, în vederea exercitării controlului circulaţiei materialului lemnos, se
face de către agenţii constatatori prevăzuţi la alin. (1).

(la data 20-oct-2016 Art. 24, alin. (1) din capitolul VIII completat de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(2) Agenţii constatatori prevăzuţi la alin. (1) lit. a)- c) şi f) îndeplinesc o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat
şi primesc o legitimaţie de control de la instituţia din care fac parte.
(3) Legitimaţia de serviciu a agenţilor constatatori prevăzuţi la alin. (1) lit. d), e) şi g) constituie legitimaţia de control,
prevăzută de prezenta lege.
Art. 25
(1) Agentul constatator care aplică sancţiunea dispune şi reţinerea/confiscarea bunurilor destinate, folosite sau
rezultate din contravenţiile silvice, în condiţiile legii. În toate situaţiile agentul constatator descrie în procesul-verbal de
constatare a contravenţiei silvice bunurile supuse confiscării şi ia în privinţa lor măsurile de conservare sau de
valorificare, făcând menţiunile corespunzătoare în procesul-verbal.
(2) Agentul constatator are obligaţia să stabilească cine este proprietarul bunurilor confiscate şi, dacă acestea aparţin
unei alte persoane decât contravenientul, în procesul-verbal se vor menţiona, dacă este posibil, datele de identificare a
proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibilă.
Art. 26
(1) Contravenţia silvică se constată printr-un proces-verbal încheiat de agentul constatator.
(2) Agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la
conţinutul actului de constatare a contravenţiei silvice. Obiecţiunile contravenientului se consemnează distinct în
procesul-verbal de constatare a contravenţiei silvice la rubrica "Obiecţiuni", sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.
(3) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei silvice se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de
contravenient. În cazul în care contravenientul nu este de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator
face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor, sub semnătură.
(4) În lipsa unui martor, agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal de
constatare a contravenţiei silvice în acest mod.
Art. 27
(1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei silvice se înmânează sau se comunică în copie contravenientului şi,
dacă este cazul, părţii vătămate şi proprietarului bunurilor confiscate.
(2) Comunicarea se face de către instituţia din care face parte agentul constatator, în termen de cel mult 30 de zile
calendaristice de la data constatării, prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la sediul contravenientului. Afişarea
se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor.
(3) În situaţia în care contravenientul a fost sancţionat cu amendă, precum şi dacă a fost obligat la plata despăgubirilor
pentru prejudiciul adus pădurii, odată cu procesul-verbal i se înmânează/comunică şi înştiinţarea de plată.
(4) În înştiinţarea de plată se face menţiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii şi, după caz, a despăgubirilor,
în termen de 30 de zile de la comunicare sau de 15 zile de la soluţionarea contestaţiei, în caz contrar urmând să se
procedeze la executarea silită în condiţiile legii.
(5) În cazul neachitării amenzii, instituţia din care face parte agentul constatator comunică debitul la organul fiscal
teritorial competent în vederea executării silite, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de contestare.
(6) În cazul neachitării despăgubirilor pentru pagube aduse pădurii, ocolul silvic care administrează/asigură serviciile
silvice transmite, în vederea executării silite, titlul executoriu organelor fiscale competente subordonate Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală pentru despăgubirile stabilite în sarcina persoanelor juridice, sumele astfel realizate
constituind venit la bugetul de stat, şi către organele fiscale ale unităţilor administrativ-teritoriale, pentru despăgubirile
stabilite în sarcina persoanelor fizice, sumele astfel realizate constituind venit la bugetul local, în termen de 30 de zile de
la expirarea termenului de contestare a procesului-verbal de constatare a contravenţiei.

(la data 20-oct-2016 Art. 27, alin. (6) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 34. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(7) Punerea în executare a sancţiunii amenzii contravenţionale se face astfel:
a) de către instituţia din care face parte agentul constatator, dacă nu se exercită calea de atac împotriva procesului-
verbal de constatare a contravenţiei silvice în termenul prevăzut de lege;
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b) de către instanţa judecătorească, în celelalte cazuri.
Art. 28
(1) [textul din Art. 28, alin. (1) din capitolul VIII a fost abrogat la 24-aug-2018 de Art. 25, alin. (1) din capitolul VI din
Legea 203/2018]
(2) În procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor silvice se indică atât contul de venituri al
bugetului de stat, în care se virează suma, cât şi codul fiscal al persoanei juridice din care face parte agentul
constatator.
Art. 29
(1) Plata amenzii se face la casieria ocolului silvic în al cărui teritoriu de competenţă s-a săvârşit contravenţia silvică, la
unităţile Trezoreriei Statului în raza cărora contravenienţii îşi au sediul sau domiciliul fiscal ori la casieriile autorităţilor
administraţiei publice, atât în numerar, cât şi prin virament.
(2) Contravenientul este obligat să depună la instituţia din care face parte agentul constatator chitanţa de plată a
amenzii stabilite prin procesul-verbal de contravenţie silvică şi să plătească despăgubirile pentru prejudiciile produse prin
săvârşirea contravenţiei silvice.
Art. 30
(1) Sancţiunea contravenţională se stabileşte şi se aplică de către agentul constatator.
(2) În situaţia în care prin contravenţia săvârşită s-a produs un prejudiciu, contravenientul este obligat la plata valorii
despăgubirii.
(3) Valoarea despăgubirii se calculează de către:
a) agentul constatator, dacă acesta este personal silvic;
b) ocolul silvic pe al cărui teritoriu de competenţă a fost săvârşită fapta, în celelalte cazuri.
(4) În cazul prevăzut la alin. (3) lit. b), instituţia din care face parte agentul constatator solicită în scris ocolului silvic să
efectueze calculul valorii despăgubirilor, care are obligaţia de a răspunde solicitării în termen de 5 zile lucrătoare de la
primirea acesteia.
(5) Calculul despăgubirilor pentru prejudicii aduse pădurii se face potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri
şi din afara acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2007.
(6) Pe lângă sancţiunea aplicată şi plata valorii despăgubirilor, în cazul contravenţiilor silvice pentru faptele prevăzute la
art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1) lit. a), b), e) şi f), art. 9 lit. a), c) şi d), art. 11 lit. a) şi d), art. 12, art. 17 lit. a), d) şi e),
contravenientul este obligat să realizeze lucrările necesare pentru readucerea la starea iniţială a fondului forestier, la
starea prevăzută de reglementările în vigoare sau, după caz, să suporte costurile necesare pentru realizarea acestor
lucrări.

(la data 18-iun-2017 Art. 30, alin. (6) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 62. din Legea 134/2017 )

(7) Lucrările necesare pentru readucerea la starea iniţială a fondului forestier şi valoarea estimată a acestora se
stabilesc de către agentul constatator sau, după caz, de către ocolul silvic pe al cărui teritoriu de competenţă a fost
săvârşită fapta.
Art. 31
(1) În caz de constatare a nulităţii procesului-verbal de constatare a contravenţiei silvice, bunurile confiscate se
restituie de îndată celui în drept.
(2) Dacă bunurile prevăzute la alin. (1) au fost valorificate, instanţa va dispune să se achite celui în drept o despăgubire
care se stabileşte în raport cu valoarea de circulaţie a bunurilor.
Art. 32
Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei silvice şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în
termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.
Art. 33
(1) Plângerea, însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei silvice, se depune la judecătoria în a
cărei circumscripţie a fost săvârşită fapta, în condiţiile legii.
(2) Plângerea şi celelalte acte de procedură privind soluţionarea acesteia sunt scutite de taxa judiciară de timbru şi
timbru judiciar.
Art. 34
Sumele încasate din plata amenzilor la contravenţiile silvice se distribuie după cum urmează:
a) 20% se varsă în contul persoanei juridice în structura căreia îşi desfăşoară activitatea agentul constatator care a
aplicat amenda;
b) 80% se varsă la bugetul de stat în cazul contravenţiilor săvârşite de către operatorii economici sau, după caz, la
bugetul local pentru contravenţiile săvârşite de către persoanele fizice.

(la data 18-iun-2017 Art. 34 din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 63. din Legea 134/2017 )

Art. 35
Valorificarea bunurilor confiscate, cu excepţia materialelor lemnoase, se face conform reglementărilor privind modul şi
condiţiile de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.
Art. 36
(1) Ocolul silvic care asigură custodia materialelor lemnoase confiscate, precum şi a celor abandonate este obligat să
doneze volumul confiscat către instituţiile publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde s-a realizat custodia.
(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la confiscare, ocolul silvic care asigură custodia materialelor lemnoase confiscate
notifică simultan instituţiile publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde s-a realizat custodia cu privire la
volumul confiscat, specia/grupa de specii şi sortimentul dimensional şi solicită fiecărei instituţii volumul, specia şi
sortimentul/sortimentele dimensionale necesare, cu încadrarea în specificaţiile transmise în notificare.
(3) Instituţiile prevăzute la alin. (1) pot solicita în scris ocolului silvic care asigură custodia materialelor lemnoase
confiscate şi a celor abandonate volumul de materiale lemnoase pe specii/grupe de specii şi în sortimentul/sortimentele
dimensionale necesare, în termen de maximum 7 zile de la data înregistrării notificării.
(4) Donaţia materialelor lemnoase confiscate şi a celor abandonate către instituţiile publice prevăzute la alin. (1) se
face în următoarea ordine:
a) grădiniţe, creşe şi case de copii;
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b) şcoli şi licee;
c) case şi azile de bătrâni;
d) primării;
e) unităţi militare.
(5) Materialele lemnoase confiscate care nu pot fi valorificate prin donaţie în condiţiile alin. (1)-(4) se valorifică prin
licitaţie, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data confiscării, de către:
a) unităţile Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva sau de structurile de administrare pentru ceilalţi administratori a;

fondului forestier proprietate publică a statului pe raza cărora sau depozitat materialele lemnoase în custodie;
b) ocolul silvic de regim pe raza căruia s-au depozitat materialele lemnoase în custodie.
(6) Pentru desfăşurarea licitaţiei, entităţile prevăzute la alin. (5) au obligaţia de a întocmi documentaţia de vânzare, de
a încasa contravaloarea materialelor lemnoase şi de a distribui sumele încasate conform prevederilor prezentei legi.
Licitaţia se anunţă pe site-urile nominalizate în Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică şi prin afişare la sediile autorităţilor publice ale unităţilor administrativ-teritoriale şi la sediul ocolului
silvic pe raza căruia s-au depozitat materialele lemnoase în custodie, într-un termen de maximum 3 zile lucrătoare de
la data confiscării. Preţurile de pornire la licitaţie se aprobă de entităţile prevăzute la alin. (1), în funcţie de valoarea de
piaţă a materialelor lemnoase confiscate. Licitaţia se organizează în termen de minimum 10 zile de la data anunţării, iar
materialul lemnos confiscat care nu s-a vândut la o licitaţie se poate vinde prin negociere operatorilor economici sau
direct persoanelor fizice, sub preţul de pornire la licitaţie cu cel mult 10%.
(7) Sumele încasate din vânzarea materialelor lemnoase confiscate care nu au făcut obiectul donaţiei, rămase după
deducerea cheltuielilor de custodie, organizare a licitaţiei şi transport, după caz, precum şi sumele încasate din plata
contravalorii materialelor lemnoase confiscate care nu se găsesc sau care nu pot fi identificate, prevăzute la art. 22
alin. (5), se distribuie astfel:
a) 35% din contravaloarea materialelor lemnoase confiscate rămân la dispoziţia persoanei juridice în structura căreia
îşi desfăşoară activitatea agentul constatator care a aplicat amenda sau a realizat confiscarea;
b) 65% la bugetul de stat, în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, în cazul în care materialul
lemnos provine din fondul forestier proprietate publică a statului, sau la bugetele locale, în cazul în care materialul
lemnos provine din fondul forestier proprietate publică/privată a unităţilor administrativ-teritoriale ori din cel proprietate
privată dacă proprietarul este contravenient, precum şi în cazul materialelor lemnoase abandonate a căror provenienţă
nu poate fi stabilită.
(8) Sumele prevăzute la alin. (7) lit. a) şi la art. 34 lit. a) se virează în fondul de stimulare a agenţilor constatatori din
cadrul persoanelor juridice din care fac parte agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 alin. (1); normele metodologice
privind constituirea şi utilizarea fondului de stimulare a agenţilor constatatori se aprobă prin ordin al conducătorului
fiecărei autorităţi publice din care fac parte agenţii constatatori/decizie/orice act administrativ emis în acest sens.

(la data 18-iun-2017 Art. 36 din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 64. din Legea 134/2017 )

Art. 37
(1) Materialul lemnos confiscat a cărui provenienţă se identifică se pune la dispoziţia proprietarului de drept, dacă
acesta nu este contravenient.
(2) Contravenientul este obligat la plata cheltuielilor de depozitare şi pază pe perioada custodiei pentru materialele
lemnoase prevăzute la alin. (1).
Art. 38
(1) Pentru motive temeinice instanţa poate acorda un termen de plată a amenzii de cel mult 30 de zile sau poate
dispune eşalonarea plăţii într-un termen de cel mult 3 luni.
(2) Hotărârea instanţei este definitivă şi executorie.
Art. 39
(1) Dacă agentul constatator apreciază că fapta a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale,
constituie infracţiune, sesizează organul de urmărire penală competent.
(2) În cazul în care fapta a fost urmărită ca infracţiune şi ulterior s-a stabilit de către procuror sau de către instanţă că
ea constituie contravenţie, actul de sesizare ori de constatare a faptei, împreună cu o copie de pe rezoluţia, ordonanţa
sau, după caz, de pe hotărârea judecătorească, se trimite de îndată organului în drept să constate contravenţia silvică,
pentru a lua măsurile ce se impun conform legii.
(3) [textul din Art. 39, alin. (3) din capitolul VIII a fost abrogat la 18-iun-2017 de Art. I, punctul 65. din Legea
134/2017]
Art. 40
[textul din Art. 40 din capitolul VIII a fost abrogat la 01-ian-2012 de Art. X, punctul 3. din Ordonanta urgenta
71/2011]
CAPITOLUL IX: Dispoziţii finale
Art. 41
Prevederile prezentei legi se completează cu cele ale 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,
în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.
Art. 42
(1) Contravenţiile silvice se constată de agenţii constatatori prin procese-verbale de constatare a contravenţiei silvice,
încheiate în 3 exemplare pe formulare tipizate cu regim special, care circulă astfel: exemplarul 1 la instituţia din care
face parte agentul constatator, exemplarul 2 la contravenient, iar exemplarul 3 rămâne la instituţia din care face parte
agentul constatator. Instituţia din care face parte agentul constatator transmite exemplarul 1 al procesului-verbal de
constatare a contravenţiei silvice organului fiscal central competent, în situaţia neachitării în termenul legal a amenzii.

(la data 18-iun-2017 Art. 42, alin. (1) din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 66. din Legea 134/2017 )

(2) Modelul şi conţinutul formularului tipizat de proces-verbal de constatare a contravenţiei silvice sunt prevăzute în
anexa nr. 1.
(3) Modelul şi conţinutul formularului de înştiinţare de plată sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(4) În cazul reţinerii în vederea stabilirii provenienţei şi/sau confiscării materialelor lemnoase sau altor produse
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nelemnoase, precum şi în cazul dării în custodie a materialelor lemnoase reţinute/confiscate, agentul constatator
încheie procesul-verbal de reţinere/confiscare/dare în custodie, după caz, pe formular tipizat.
(5) Pentru probarea provenienţei materialelor lemnoase reţinute, agentul constatator stabileşte un termen care nu
poate fi mai mare de 3 zile calendaristice de la data încheierii procesului-verbal de reţinere.
(6) Modelul şi conţinutul formularului tipizat de proces-verbal de reţinere/confiscare/dare în custodie este prevăzut în
anexa nr. 3.
(7) Tipărirea formularelor prevăzute la alin. (2), (3) şi (6) se realizează de către Compania Naţională "Imprimeria
Naţională" - S.A. care va asigura distribuirea acestora contra cost instituţiilor din care fac parte agenţii constatatori
prevăzuţi la art. 24 alin. (1).
(8) Până la confecţionarea şi distribuirea formularelor prevăzute la alin. (7), agenţii constatatori folosesc în activitatea
de constatare a contravenţiilor silvice formularele tipizate utilizate anterior intrării în vigoare a prezentei legi de către
instituţiile din care fac parte agenţii constatatori.
(9) Modelul şi conţinutul legitimaţiei de control prevăzute la art. 24 alin. (2) sunt prevăzute în anexa nr. 4.
Art. 43
(1) În scopul urmăririi modului de soluţionare a contravenţiilor silvice şi pentru a asigura posibilitatea identificării de
către agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 alin. (1) a situaţiilor de repetare a aceleiaşi fapte de către contravenient,
pentru aplicarea sancţiunilor majorate/complementare, după caz, autoritatea publică centrală care răspunde de
silvicultură asigură, în cadrul SUMAL, realizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de evidenţă informatizată a
contravenţiilor silvice, denumit în continuare SNEICS.

(la data 20-oct-2016 Art. 43, alin. (1) din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 39. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(11) Agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 alin. (1) au drept de interogare a SNEICS.
(12) Implementarea datelor referitoare la contravenţiile constatate şi sancţionate se face de către reprezentanţii
instituţiilor din care fac parte agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 alin. (1); sancţiunile de natură contravenţională se
transpun în puncte de penalizare; punctele de penalizare stabilite în funcţie de cuantumul cu care se sancţionează fapta
şi procedura de calcul al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(la data 20-oct-2016 Art. 43, alin. (1) din capitolul IX completat de Art. I, punctul 40. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(2) Elementele necesare constituirii bazei de date prevăzute la alin. (1), competenţele de acces la această bază de
date, precum şi orice alte proceduri referitoare la gestionarea ei se stabilesc prin protocoale încheiate între autoritatea
publică centrală care răspunde de silvicultură şi instituţiile din care fac parte agenţii constatatori, în termen de 30 de zile
de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(3) Furnizarea datelor cu caracter personal în cazul persoanelor fizice sancţionate în temeiul prezentei legi se asigură
prin grija serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, la cererea agenţilor constatatori, în scopul
exercitării atribuţiilor legale, fără plata vreunei taxe sau a vreunui tarif şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 44
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege.
(la data 20-oct-2016 Art. 44 din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 41. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

Art. 45
Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 46
La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr. 31/2000 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor
silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 6 aprilie 2000, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din
Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

ANEXA nr. 1:
Antet1) .........................
.....................................
Seria CCS nr. ..............
PROCES-VERBAL de constatare şi sancţionare a contravenţiei silvice
Încheiat astăzi, ......... luna .......... anul ..........., în localitatea ..........................
Subsemnaţii: agenţi constatatori Funcţia: Locul de muncă:
1................................................
2................................................
3................................................
În temeiul Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările
ulterioare, şi al 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, al2) ........................, am constatat că:
Făptuitorul:
Persoana juridică ................., cu sediul în ............, CUI .........., reprezentată prin domnul/doamna ............., zis(ă)
.........., cu domiciliul la adresa .............., ocupaţia ............., locul de muncă ............., posesor/posesoare al/a BI
(CI)/paşaportului seria ..... nr. .........., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
Persoana fizică ............, cu domiciliul la adresa ..........., posesor/posesoare al/a BI (CI)/paşaportului seria ..... nr. ......,
CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
în jurul orelor ............/perioada ............., în locul numit ..............., din raza ocolului silvic .............. de pe raza
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localităţii ............, judeţul ..............,
a săvârşit faptele: ...........................................
în următoarele împrejurări/detalii/circumstanţe agravante ...................., prin încălcarea prevederilor ..............,
cauzând o pagubă de ............ lei, conform calculului anexat, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Au fost reţinute în vederea confiscării/confiscate, în baza art. ....... din .........., următoarele lucruri (bunuri):
................, care aparţin ............ şi se predau în custodie numitului ................, domiciliat în .............., judeţul
..............., funcţia ............ la ............., posesor al BI (CI) seria ...... nr. ............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.
Depozitarea se face în locul ................................. .
În conformitate cu art. ............ au fost stabilite despăgubiri în cuantum de .............., sumele urmând a fi achitate în
contul .................. .
Agenţii constatatori,
1................................................
2................................................
3................................................
(numele, prenumele şi semnătura)
Martor,
..................................
Făptuitor,
Mi s-a înmânat o copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei silvice astăzi, ziua ........ luna .......... anul
.............
(numele, prenumele şi semnătura făptuitorului)
În conformitate cu art. ...... din ............., făptuitorul este obligat la plata contravalorii următoarelor materiale
lemnoase, conform calculaţiei anexate, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal:
.............................................................................................
Agentul constatator aplică:
1.amenda de ................ lei, conform art. ...... din ................., care prevede o amendă de la ............... până la
...............;
2.amenda de ................ lei, conform art. ...... din ................., care prevede o amendă de la ............... până la
...............;
3.amenda de ................ lei, conform art. ...... din ................., care prevede o amendă de la ............... până la
...............,
în total o amendă de ................... lei.
Deoarece sunt/nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. ........ din ............, făptuitorul poate/nu poate achita în
termen de 48 de ore jumătate din minimul legal al amenzii, respectiv suma de .................. lei. O copie de pe chitanţă,
în acest caz, se predă de către făptuitor agentului constatator sau se trimite prin poştă instituţiei din care face parte
agentul constatator.
Alte menţiuni (obiecţiunile făptuitorului):
.............................................................................................
.............................................................................................
Făptuitorul nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal.
De faţă a fost martor (dacă nu sunt martori se arată motivul) ........................, domiciliat în ............., funcţia ...........,
locul de muncă ..........., BI/CI seria ........ nr. .............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|. Amenda va fi achitată în
contul nr. ..........., iar despăgubirea în contul nr. ............, în termen de 30 de zile de la comunicare, iar o copie de pe
dovada plăţii va fi comunicată prin poştă sau fax instituţiei noastre, având codul fiscal ............ .
Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la data comunicării la judecătoria în raza căreia s-a săvârşit fapta.
Agenţii constatatori,
1................................................
2................................................
3................................................
(numele, prenumele şi semnătura)
Martor,
..................................
Făptuitor,
Mi s-a înmânat o copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei silvice astăzi, ziua ...... luna ......... anul
.............
(numele, prenumele şi semnătura făptuitorului)
_______
1)Denumirea şi adresa instituţiei din care face parte agentul constatator.
2)Alte acte normative care reglementează aplicarea de sancţiuni contravenţionale în domeniul silvic şi cinegetic.
(la data 18-iun-2017 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 67. din Legea 134/2017 )

ANEXA nr. 2: ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ pentru debitorul:
Antet1) .........................
.....................................

Seria IP Nr. ..................

Contravenientul, ........................., cu domiciliul/sediul în ................., înregistrat în registrul comerţului cu nr. ........,
cod fiscal .........., reprezentat prin numitul ..........................., domiciliat în judeţul ..............., localitatea .............,
adresa ..................., posesor al BI/(CI)/paşaportului seria ........ nr. ........, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
eliberat(ă) de ................ .
În baza Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor silvice seria ...... nr. ......... încheiat în ziua de
..... luna ...... anul ...... la ......., vă comunicăm prezenta înştiinţare de plată pentru suma totală de .........., din care
amendă ............ lei în contul ........... despăgubiri ......... lei ...... în contul ........, constituită debit la instituţia noastră pe
numele dumneavoastră. Achitarea amenzii şi/sau a despăgubirii se va face în termen de 30 de zile de la comunicarea
prezentei, respectiv 15 zile de la soluţionarea contestaţiei la Procesul-verbal de contravenţie seria ..... nr. ......... .
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După trecerea termenului-limită prevăzut în procesul-verbal sus-menţionat, acesta devine titlu executoriu, fără nicio
altă formalitate, şi se supune executării silite, în condiţiile dispoziţiilor legale imperative privind executarea silită a
creanţelor.
Această înştiinţare de plată se comunică dumneavoastră, în calitate de debitor, conform actelor normative în vigoare,
pentru opozabilitate, împreună cu procesul-verbal în cauză.
Contravenientul nu se află de faţă/refuză/nu poate să semneze.
Se confirmă de martorul:
Numele şi prenumele ......................., data şi locul naşterii ................, domiciliul actual stabil ................, CNP
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, BI/CI seria ....... nr. ..........., eliberat(ă) de ............... la data de ..............., ocupaţia
.............., locul de muncă ...................

Agenţii constatatori,
1. .....................
2. .....................
3. .....................
(numele, prenumele şi semnătura)

Mi s-a înmânat şi am primit o copie a înştiinţării de
plată,

astăzi, ziua ...... luna .... anul .............
(numele, prenumele şi semnătura contravenientului)

_______
1)Denumirea şi adresa instituţiei din care face parte agentul constatator.
(la data 20-oct-2016 anexa 2 modificat de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

ANEXA nr. 3:
Antet1) .........................
.....................................
Seria CBR nr. ..............
PROCES-VERBAL de reţinere în vederea stabilirii provenienţei/confiscării şi de dare în custodie a bunurilor
reţinute/confiscate
1. Data încheierii: ........./......../.................
2. Locul încheierii: ...................................
3. Agenţi constatatori:

Numele şi prenumele Funcţia Locul de muncă
   
   

4. Am constatat cu ocazia .................. următoarele: ....................................
5. Aspectele constatate constituie contravenţii silvice şi s-au sancţionat în conformitate cu actul normativ ..............,
prin Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei silvice nr. ................ .
6. S-a procedat la reţinerea în vederea stabilirii provenienţei/confiscării următoarelor bunuri:
6.1. dobândite prin fapta comisă:

Nr.
crt. Sortimentul Unitatea de măsură

(UM) Cantitatea Preţul unitar
(lei/UM)

Valoarea totală
(lei)

      
      
      
      
      

Agenţi constatatori,
a)........................................
b)........................................
c)........................................
(numele, prenumele şi semnătura)
Contravenient,
....................................
Mi s-a înmânat şi am primit o copie a prezentului proces-verbal.
(numele, prenumele şi semnătura contravenientului)
Custode,
....................................
6.2. care au servit la săvârşirea faptei:
7. Bunurile au fost reţinute în vederea confiscării/confiscate de la numitul .............., cu domiciliul în comuna (oraşul)
............, str. ........... nr. ......, judeţul ............., care are calitatea de contravenient/însoţitor al
transportului/reprezentant al .............../cumpărător.
8. Obiecţiunile celui de la care s-a făcut reţinerea în vederea confiscării/confiscarea sunt:
.......................................................................
9. Bunurile reţinute în vederea confiscării/confiscate au fost date în custodie lui ..............., având funcţia de ............ la
..........., posesor al BI/(CI)/paşaportului seria ....... nr. ............., eliberat(ă) de ............ la data de ....../....../..............,
cu domiciliul în comuna (oraşul) ............., str. ............. nr. ......., judeţul .................. .
10. Pentru probarea provenienţei bunurilor reţinute în vederea confiscării se dă termen până la data de
....../....../.........., când se vor prezenta organelor de constatare actele legale doveditoare. În caz contrar se dispune
de către agenţii constatatori confiscarea bunurilor reţinute.
11. Bunurile reţinute în vederea confiscării s-au restituit proprietarului din următoarele motive:
.......................................................................
12. În urma analizei documentelor s-a dispus confiscarea la data de ............. de către ................, având funcţia de
............ la ................ .
13. Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, din care:
- unul la agentul constatator;
- unul la făptuitor;
- unul la custode;
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- unul la contabilitatea1) ........................., pentru urmărirea gestionară a bunurilor confiscate.
Agenţi constatatori,
1................................................
2................................................
3................................................
(numele, prenumele şi semnătura)
Contravenient,
Mi s-a înmânat şi am primit o copie a prezentului proces-verbal. (numele, prenumele şi semnătura contravenientului)
Custode,
....................................
_______
1)Denumirea şi adresa instituţiei din care face parte agentul constatator.
(la data 18-iun-2017 anexa 3 modificat de Art. I, punctul 67. din Legea 134/2017 )

ANEXA nr. 4: LEGITIMAŢIA DE CONTROL
(1)
.......................
.......................

(2)
.......................
.......................

  

LEGITIMAŢIE DE CONTROL
Seria ....... nr. ..................  

Domnul/Doamna ..................................
C I/BI seria ....... nr. ................
Funcţia ...................................
este împuternicit să efectueze controlul silvic şi în orice situaţie care
implica exerciţiul autorităţii publice conferit, conform competenţelor
legale.

 

(3) ..........................................
................................................

 

Data emiterii
...........................
Legitimaţia nu este
transmisibilă.

VIZAT
Anul .........

VIZAT
Anul .........

VIZAT
Anul .........

VIZAT
Anul .........

(1)Sigla, denumirea şi adresa instituţiei din care face parte agentul constatator.
(2)Fotografia agentului constatator.
(3)Numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila conducătorului instituţiei din care face parte agentul constatator.
(la data 20-oct-2016 anexa 4 modificat de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

ANEXA nr. 5: Punctele de penalizare stabilite în funcţie de cuantumul cu care se
sancţionează fapta şi procedura de calcul a acestora

Nr.
crt.

Operatorul
economic/Grupul

de operatori
economici

Certificatul de
atestare Procese-verbale de constatare contravenţii/infracţiuni

 

Entitatea
din care

face parte
agentul

constatator,
numele şi
prenumele
agentului

constatator

Achitată cu
Chitanţa
nr./data

..../hotărârea
judecătorească

rămasă
definitivă

nr./data ....
Denumirea CUI Seria/Nr.

şi data

Capacitatea
anuală de
exploatare

- mc -

Contravenţii Infracţiuni
Numărul şi

data
procesului-

verbal

Amenda*
aplicată

- mii lei -

Puncte
penalizare

Numărul şi
data

procesului-
verbal

Puncte
penalizare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
             

* Valori fără TVA.
1. În cazul sancţiunii contravenţionale definitive aplicată unui angajat/administrator/asociat/acţionar la un operator
economic/grupul de operatori economici, numărul de puncte de penalizare pentru operatorul economic/grupul de
operatori economici respectiv se stabileşte după cum urmează:
a) - cuantumul amenzii sub 1000 lei - 2 puncte de penalizare;
b) - cuantumul amenzii între 1001-5000 lei - 4 puncte de penalizare;
c) - cuantumul amenzii peste 5000 lei - 7 puncte de penalizare.
2. În cazul sancţiunii contravenţionale definitive aplicată unui operator economic/grup de operatori economici, numărul
de puncte de penalizare pentru operatorul economic/grupul de operatori economici respectiv se stabileşte după cum
urmează:
a) - cuantumul amenzii sub 5000 lei - 4 puncte de penalizare;
b) - cuantumul amenzii între 5001-25000 lei - 8 puncte de penalizare;
c) - cuantumul amenzii peste 25000 lei - 14 puncte de penalizare.
3. În cazul sancţiunii definitive aplicate unui angajat/administrator/asociat/acţionar la un operator/grupul de operatori
economici economic, ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni privind activitatea de exploatare a masei lemnoase, numărul
de puncte de penalizare pentru operatorul economic este de 25 puncte penalizare.
4. Operatorilor economici atestaţi pentru lucrări de exploatarea pădurilor, care au acumulat un număr de 25 puncte
penalizare, le este interzisă participarea la licitaţiile/negocierile de masă lemnoasă/materiale lemnoase
provenită/provenite din fondul forestier proprietate publică, pentru perioada prevăzută la pct. 5.
5. Punctele de penalizare se prescriu la 6 luni de la data emiterii documentului care le-a generat.
6. Organizatorul licitaţiei/negocierii, în baza unei metodologii aprobate de administratorul fondului forestier proprietate
publică, care face parte din caietul de sarcini ia măsura interzicerii participării la licitaţie/negociere a operatorului
economic/grupului de operatori economici care acumulează 25 puncte de penalizare; sancţiunile contestate în condiţiile
legii nu sunt luate la calculul punctelor de penalizare.

(la data 20-oct-2016 anexa 4 completat de Art. I, punctul 43. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 513 din data de 23 iulie 2010
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LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecţia datelor)

(la data 26-iul-2018 actul a fost promulgata de Decretul 557/2018 )
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1: Obiectul legii
Prezenta lege stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare la nivel naţional, în principal, a prevederilor art. 6 alin. (2),
art. 9 alin. (4), art. 37-39, 42, 43, art. 83 alin. (7), art. 85 şi ale art. 87-89 din Regulamentul (UE) 2016/679 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016, denumit în continuare Regulamentul general
privind protecţia datelor.
Art. 2: Definiţii
(1) În aplicarea Regulamentului general privind protecţia datelor şi a prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se
definesc după cum urmează:
a) autorităţi şi organisme publice - Camera Deputaţilor şi Senatul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul, ministerele,
celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile şi instituţiile publice autonome, autorităţile
administraţiei publice locale şi deja nivel judeţean, alte autorităţi publice, precum şi instituţiile din
subordinea/coordonarea acestora. În sensul prezentei legi, sunt asimilate autorităţilor/organismelor publice şi unităţile
de cult şi asociaţiile şi fundaţiile de utilitate publică;
b) număr de identificare naţional - numărul prin care se identifică o persoană fizică în anumite sisteme de evidenţă şi
care are aplicabilitate generală, cum ar fi: codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, numărul
paşaportului, al permisului de conducere, numărul de asigurare socială de sănătate;
c) plan de remediere - anexă la procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, întocmit în condiţiile
prevăzute la art. 11, prin care Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
denumită în continuare Autoritatea naţională de supraveghere, stabileşte măsuri şi un termen de remediere;
d) măsură de remediere - soluţie dispusă de Autoritatea naţională de supraveghere în planul de remediere în vederea
îndeplinirii de către autoritatea/organismul public a obligaţiilor prevăzute de lege;
e) termen de remediere - perioada de timp de cel mult 90 de zile de la data comunicării procesului-verbal de
constatare şi sancţionare a contravenţiei, în care autoritatea/organismul public are posibilitatea remedierii neregulilor
constatate şi îndeplinirii obligaţiilor legale;
f) îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public - include acele activităţi ale partidelor politice sau ale
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, ale organizaţiilor neguvernamentale, care servesc realizării
obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionării sistemului democratic,
incluzând încurajarea participării cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor şi a pregătirii politicilor publice, respectiv
promovarea principiilor şi valorilor democraţiei.
(2) În cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute la art. 4 din Regulamentul general
privind protecţia datelor.
CAPITOLUL II: Reguli speciale privind prelucrarea unor categorii de date cu caracter personal
Art. 3: Prelucrarea datelor genetice, a datelor biometrice sau a datelor privind sănătatea
(1) Prelucrarea datelor genetice, biometrice sau a datelor privind sănătatea, în scopul realizării unui proces decizional
automatizat sau pentru crearea de profiluri, este permisă cu consimţământul explicit al persoanei vizate sau dacă
prelucrarea este efectuată în temeiul unor dispoziţii legale exprese, cu instituirea unor măsuri corespunzătoare pentru
protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate.
(2) Prelucrarea datelor privind sănătatea realizată în scopul asigurării sănătăţii publice, astfel cum este definită în
Regulamentul (CE) nr. 1.338/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind statisticile
comunitare referitoare la sănătatea publică, precum şi la sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354/70 din 31 decembrie 2008, nu se poate efectua ulterior, în alte scopuri, de
către terţe entităţi.
Art. 4: Prelucrarea unui număr de identificare naţional
(1) Prelucrarea unui număr de identificare naţional, inclusiv prin colectarea sau dezvăluirea documentelor ce îl conţin,
se poate efectua în situaţiile prevăzute de art. 6 alin. (1) din Regulamentul general privind protecţia datelor.
(2) Prelucrarea unui număr de identificare naţional, inclusiv prin colectarea sau dezvăluirea documentelor ce îl conţin, în
scopul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul general privind protecţia datelor, respectiv al realizării
intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, se efectuează cu instituirea de către operator a
următoarelor garanţii:
a) punerea în aplicare de măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru respectarea, în special, a principiului reducerii
la minimum a datelor, precum şi pentru asigurarea securităţii şi confidenţialităţii prelucrărilor de date cu caracter
personal, conform dispoziţiilor art. 32 din Regulamentul general privind protecţia datelor;
b) numirea unui responsabil pentru protecţia datelor, în conformitate cu prevederile art. 10 din prezenta lege;
c) stabilirea de termene de stocare în funcţie de natura datelor şi scopul prelucrării, precum şi de termene specifice în
care datele cu caracter personal trebuie şterse sau revizuite în vederea ştergerii;
d) instruirea periodică cu privire la obligaţiile ce le revin a persoanelor care, sub directa autoritate a operatorului sau a
persoanei împuternicite de operator, prelucrează date cu caracter personal.
Art. 5: Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul relaţiilor de muncă
În cazul în care sunt utilizate sisteme de monitorizare prin mijloace de comunicaţii electronice şi/sau prin mijloace de
supraveghere video la locul de muncă, prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor, în scopul realizării
intereselor legitime urmărite de angajator, este permisă numai dacă:
a) interesele legitime urmărite de angajator sunt temeinic justificate şi prevalează asupra intereselor sau drepturilor şi
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libertăţilor persoanelor vizate;
b) angajatorul a realizat informarea prealabilă obligatorie, completă şi în mod explicit a angajaţilor;
c) angajatorul a consultat sindicatul sau, după caz, reprezentanţii angajaţilor înainte de introducerea sistemelor de
monitorizare;
d) alte forme şi modalităţi mai puţin intruzive pentru atingerea scopului urmărit de angajator nu şi-au dovedit anterior
eficienţa; şi
e) durata de stocare a datelor cu caracter personal este proporţională cu scopul prelucrării, dar nu mai mare de 30 de
zile, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.
Art. 6: Prelucrarea datelor cu caracter personal şi de categorii speciale de date cu caracter personal, în
contextul îndeplinirii unei sarcini care serveşte unui interes public
În cazul în care prelucrarea datelor personale şi speciale este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte
unui interes public conform art. 6 alin. (1) lit. e) şi art. 9 lit. g) din Regulamentul general privind protecţia datelor se
efectuează cu instituirea de către operator sau de către partea terţă a următoarelor garanţii:
a) punerea în aplicare a măsurilor tehnice şi organizatorice adecvate pentru respectarea principiilor enumerate la art. 5
din Regulamentul general privind protecţia datelor, în special a reducerii la minimum a datelor, respectiv a principiului
integrităţii şi confidenţialităţii;
b) numirea unui responsabil pentru protecţia datelor, dacă aceasta este necesară în conformitate cu art. 10 din
prezenta lege;
c) stabilirea de termene de stocare în funcţie de natura datelor şi scopul prelucrării, precum şi de termene specifice în
care datele cu caracter personal trebuie şterse sau revizuite în vederea ştergerii.
CAPITOLUL III: Derogări
Art. 7: Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri jurnalistice sau în scopul exprimării academice,
artistice sau literare
În vederea asigurării unui echilibru între dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, libertatea de exprimare şi
dreptul la informaţie, prelucrarea în scopuri jurnalistice sau în scopul exprimării academice, artistice sau literare poate fi
efectuată, dacă aceasta priveşte date cu caracter personal care au fost făcute publice în mod manifest de către
persoana vizată sau care sunt strâns legate de calitatea de persoană publică a persoanei vizate ori de caracterul public
al faptelor în care este implicată, prin derogare de la următoarele capitole din Regulamentul general privind protecţia
datelor:
a) capitolul II - Principii;
b) capitolul III - Drepturile persoanei vizate;
c) capitolul IV - Operatorul şi persoana împuternicită de operator;
d) capitolul V - Transferurile de date cu caracter personal către ţări terţe sau organizaţii internaţionale;
e) capitolul VI - Autorităţi de supraveghere independente;
f) capitolul VII - Cooperare şi coerenţă;
g) capitolul IX - Dispoziţii referitoare la situaţii specifice de prelucrare.
Art. 8: Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică, în scopuri
statistice ori în scopuri de arhivare în interes public
(1) Prevederile art. 15, 16, 18 şi 21 din Regulamentul general privind protecţia datelor nu se aplică în cazul în care
datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în
măsura în care drepturile menţionate la aceste articole sunt de natură să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav
realizarea scopurilor specifice, iar derogările respective sunt necesare pentru îndeplinirea acestor scopuri.

(la data 01-dec-2019 Art. 8, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. 1 din Legea 233/2019 )

(2) Prevederile art. 15, 16, 18, 19, 20 şi 21 din Regulamentul general privind protecţia datelor nu se aplică în cazul în
care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de arhivare în interes public, în măsura în care drepturile
menţionate la aceste articole sunt de natură să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea scopurilor
specifice, iar aceste derogări sunt necesare pentru îndeplinirea acestor scopuri.
(3) Derogările prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt aplicabile numai sub rezerva existenţei garanţiilor corespunzătoare
pentru drepturile şi libertăţile persoanelor vizate, prevăzute la art. 89 alin. (1) din Regulamentul general privind
protecţia datelor.
(4) În cazul în care prelucrarea menţionată la alin. (1) şi (2) serveşte în acelaşi timp şi altui scop, derogările se aplică
numai prelucrării în scopurile menţionate la alineatele respective.
Art. 9
(1) În vederea asigurării proporţionalităţii şi a unui echilibru între dreptul la protecţia datelor cu caracter personal şi a
datelor speciale şi prelucrarea unor astfel de date de către partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, organizaţiilor neguvernamentale, se vor realiza următoarele garanţii:
a) informarea persoanei vizate despre prelucrarea datelor cu caracter personal;
b) garantarea transparenţei informaţiilor, a comunicărilor şi a modalităţilor de exercitare a drepturilor persoanei vizate;
c) garantarea dreptului de rectificare şi ştergere.
(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal şi special este permisă partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale, organizaţiilor neguvernamentale, în vederea realizării obiectivelor acestora, fără
consimţământul expres al persoanei vizate, dar cu condiţia să se prevadă garanţiile corespunzătoare, menţionate la
alineatul precedent.
CAPITOLUL IV: Responsabilul cu protecţia datelor
Art. 10: Desemnarea şi sarcinile responsabilului cu protecţia datelor
(1) Operatorii şi persoanele împuternicite de operator desemnează un responsabil cu protecţia datelor în situaţiile şi
condiţiile prevăzute la art. 37-39 din Regulamentul general privind protecţia datelor.
(2) În cazul în care operatorul sau persoana împuternicită de operator este o autoritate publică sau un organism
public, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. a), poate fi desemnat un responsabil cu protecţia datelor, unic pentru
mai multe dintre aceste autorităţi sau organisme, luând în considerare structura organizatorică şi dimensiunea
acestora.
(3) Activitatea şi sarcinile responsabilului cu protecţia datelor se realizează cu respectarea prevederilor art. 38 şi 39 din
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Regulamentul general privind protecţia datelor şi a reglementărilor legale naţionale aplicabile.
CAPITOLUL V: Organisme de certificare
Art. 11: Acreditarea organismelor de certificare
(1) Acreditarea organismelor de certificare prevăzute la art. 43 din Regulamentul general privind protecţia datelor se
realizează de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR, în calitate de organism naţional de acreditare, în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire
a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 339/93, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 218 din 13 august 2008,
precum şi în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de
evaluare a conformităţii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 256/2011.
(2) Organismele de certificare vor fi acreditate potrivit reglementărilor legale aplicabile, în conformitate cu standardul
EN-ISO/IEC 17065 şi cu cerinţele suplimentare stabilite de Autoritatea naţională de supraveghere, precum şi cu
respectarea prevederilor art. 43 din Regulamentul general privind protecţia datelor.
CAPITOLUL VI: Măsuri corective şi sancţiuni
Art. 12: Dispoziţii generale privind măsuri corective şi sancţiuni
(1) Încălcarea dispoziţiilor enumerate la art. 83 alin. (4)-(6) din Regulamentul general privind protecţia datelor
constituie contravenţie.
(2) Sancţiunile contravenţionale principale sunt avertismentul şi amenda contravenţională.
(3) Încălcarea prevederilor art. 3-9 din prezenta lege constituie contravenţie şi se sancţionează în condiţiile prevăzute
la art. 83 alin. (5) din Regulamentul general privind protecţia datelor.
(4) Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale, precum şi a
celorlalte măsuri corective prevăzute de art. 58 din Regulamentul general privind protecţia datelor se fac de Autoritatea
naţională de supraveghere, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului general privind protecţia datelor, ale Legii nr.
102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei legi.
Art. 13: Aplicarea măsurilor corective autorităţilor şi organismelor publice
(1) În cazul constatării încălcării prevederilor Regulamentului general privind protecţia datelor şi ale prezentei legi de
către autorităţile/organismele publice, Autoritatea naţională de supraveghere încheie un proces-verbal de constatare şi
sancţionare a contravenţiei prin care se aplică sancţiunea avertismentului şi la care anexează un plan de remediere.
(2) Termenul de remediere se stabileşte în funcţie de riscurile asociate prelucrării, precum şi demersurile necesar a fi
îndeplinite pentru asigurarea conformităţi prelucrării.
(3) În termen de 10 zile de la data expirării termenului de remediere, Autoritatea naţională de supraveghere poate să
reia controlul.
(4) Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de remediere revine autorităţii/organismului public care, potrivit legii, poartă
răspunderea contravenţională pentru faptele constatate.
(5) Modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei
este prevăzut în anexa Plan de remediere, care face parte integrantă din prezenta lege.
Art. 14: Constatarea contravenţiilor şi aplicarea de sancţiuni autorităţilor şi organismelor publice
(1) Dacă în urma controlului prevăzut la art. 13 alin. (3) se constată faptul că autorităţile/organismele publice nu au
adus la îndeplinire în totalitate măsurile prevăzute în planul de remediere, Autoritatea naţională de supraveghere, în
funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte, poate aplica sancţiunea contravenţională a amenzii, cu luarea în
considerare a criteriilor prevăzute la art. 83 alin. (2) din Regulamentul general privind protecţia datelor.
(2) Constituie contravenţie încălcarea de către autorităţile/organismele publice a următoarelor dispoziţii din
Regulamentul general privind protecţia datelor, referitoare la:
a) obligaţiile operatorului şi ale persoanei împuternicite de operator în conformitate cu prevederile art. 8, art. 11, art.
25-39, art. 42 şi 43;
b) obligaţiile organismului de certificare în conformitate cu art. 42 şi 43;
c) obligaţiile organismului de monitorizare în conformitate cu art. 41 alin. (4).
(3) Constituie contravenţie încălcarea de către autorităţile/organismele publice a dispoziţiilor art. 3-9 din prezenta lege.
(4) Contravenţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la 100.000 lei.
(5) Constituie contravenţie încălcarea de către autorităţile/organismele publice a următoarelor dispoziţii din
Regulamentul general privind protecţia datelor, referitoare la:
a) principiile de bază pentru prelucrare, inclusiv condiţiile privind consimţământul, în conformitate cu art. 5-7 şi art. 9;
b) drepturile persoanelor vizate în conformitate cu art. 12-22;
c) transferurile de date cu caracter personal către un destinatar dintr-o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, în
conformitate cu art. 44-49;
d) orice obligaţii în temeiul legislaţiei naţionale adoptate în temeiul capitolului IX;
e) nerespectarea unei decizii sau a unei limitări temporare sau definitive asupra prelucrării sau a suspendării fluxurilor de
date, emisă de către Autoritatea naţională de supraveghere în temeiul art. 58 alin. (2), sau neacordarea accesului, prin
încălcarea dispoziţiilor art. 58 alin. (1).
(6) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
contravenţiile prevăzute la alin. (5) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la 200.000 lei.
(7) Constituie contravenţie încălcarea de către autorităţile/organismele publice a unei decizii emise de Autoritatea
naţională de supraveghere în conformitate cu art. 58 alin. (2) coroborat cu art. 83 alin. (2) din Regulamentul general
privind protecţia datelor.
(8) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, contravenţiile prevăzute la alin. (7) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la
200.000 lei.
Art. 15
În aplicarea prevederilor art. 58 alin. (2) lit. b) din Regulamentul general privind protecţia datelor, art. 14 2 alin. (1) din
Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005, cu modificările
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şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- Art. 142

(1)Sancţiunile contravenţionale principale pe care le aplica Autoritatea naţională de supraveghere, potrivit art. 58 alin.
(2) lit. b) şi i) din Regulamentul general privind protecţia datelor, sunt avertismentul şi amenda. Aplicarea amenzii se
face în condiţiile art. 83 din Regulamentul general privind protecţia datelor."
Art. 16
Prezenta lege intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din
Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
PETRU-GABRIEL VLASE

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA

ANEXĂ: Plan de remediere ziua ........ luna ...... anul ........ - Modul de îndeplinire a măsurilor
de remediere

Nr. Fapta săvârşită Măsuri de remediere Termen de
remediere Mod de îndeplinire

     
     
     
     

Alte menţiuni
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Agent constatator/
Persoană competentă,
.................................
(numele, prenumele, semnătura)

Contravenient
................................
(numele, prenumele, semnătura)
Ştampila

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 651 din data de 26 iulie 2018
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LEGE nr. 205 din 26 mai 2004 privind protecţia animalelor*) - Republicată
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1) Prezenta lege reglementează măsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor de viaţă şi bunăstare ale animalelor cu
sau fără deţinător.
(2) Gestionarea populaţiei canine fără stăpân de pe teritoriul României se reglementează prin lege specială.
Art. 2
În sensul prezentei legi, prin deţinător de animale se înţelege proprietarul, persoana care deţine cu orice titlu valabil,
precum şi orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află animalul.
Art. 3
Deţinătorii de animale au obligaţia de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare şi de zooigienă privind
adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducţia, exploatarea, protecţia şi bunăstarea animalelor.
Art. 4
Deţinătorii de animale au obligaţia de a avea un comportament lipsit de brutalitate faţă de acestea, de a asigura
condiţiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute, de a nu le abandona şi/sau izgoni.
Art. 5
(1) Deţinătorii de animale au obligaţia de a asigura acestora, în funcţie de nevoile etologice, specie, rasă, sex, vârstă şi
categorie de producţie, următoarele:
a) un adăpost corespunzător;
b) hrană şi apă suficiente;
c) posibilitatea de mişcare suficientă;
d) îngrijire şi atenţie;
e) asistenţă medicală.
(2) Deţinătorilor de animale le este interzis să aplice rele tratamente şi cruzimi.
Art. 6
(1) În sensul prezentei legi, prin rău tratament se înţelege comportamentul brutal, abuzul în utilizarea animalelor,
supunerea animalelor la eforturi inutile, precum şi neasigurarea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1).
(2) În sensul prezentei legi, prin cruzime faţă de animale se înţelege:
a) omorârea animalelor, cu intenţie;
b) practicarea tirului pe animale domestice sau captive;
c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;
d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;
e) folosirea de animale pentru expoziţii, spectacole, publicitate, realizare de filme şi în scopuri asemănătoare, dacă
aceste activităţi le provoacă suferinţe fizice şi psihice, afecţiuni sau răniri;
f) abandonarea şi/sau alungarea unui animal a cărui existenţă depinde de îngrijirea omului;
g) administrarea de substanţe destinate stimulării capacităţilor fizice ale animalelor în timpul competiţiilor sportive, sub
forma dopajului;
h) maltratarea şi schingiuirea animalelor;
i) intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia,
cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor;
j) provocarea de suferinţe fizice şi psihice prin orice mijloace;
k) despărţirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viaţă;
l) capturarea animalelor prin alte metode decât cele prevăzute de lege;
m) folosirea armelor cu tranchilizant în alte situaţii decât pentru imobilizarea animalelor.
Art. 7
Abandonul constă în lăsarea unui animal aflat în proprietatea şi îngrijirea omului, pe domeniul public, fără hrană,
adăpost şi tratament medical.
Art. 8
Animalele folosite în scopuri experimentale sunt supuse unor reguli de protecţie specifice, fără a li se provoca suferinţe
inutile.
Art. 9
(1) Este interzisă eutanasierea câinilor, a pisicilor şi a altor animale realizată cu nerespectarea procedurii prevăzute de
lege.
(2) Prin excepţie, animalele cu boli incurabile constatate în condiţiile legii de medicul veterinar vor fi eutanasiate de
îndată.
Art. 10
(1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor**) reprezintă autoritatea naţională în
domeniul protecţiei animalelor.
______
**) Conform art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor se înfiinţează prin reorganizarea
Agenţiei Române pentru Siguranţa Alimentelor, a Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor servicii care funcţionează în structura aceluiaşi minister.
(2) Condiţiile de deţinere, adăpostire şi întreţinere a animalelor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
CAPITOLUL II: Condiţii privind deţinerea animalelor
Art. 11
(1) Deţinătorii de animale pot deţine animale sălbatice, potrivit legii, numai dacă sunt autorizaţi de direcţia sanitară
veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
(2) Condiţiile privind deţinerea animalelor sălbatice se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la
propunerea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
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(3) Deţinătorii de animale pot deţine animale sălbatice pe o perioadă determinată de timp, în vederea îngrijirii şi
recuperării fizice, pentru animalele aflate în impas de supravieţuire, cu acordul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor.
Art. 12
(1) Deţinătorii de animale au obligaţia de a îngriji şi trata în mod corespunzător un animal bolnav sau rănit.
(2) Autoritatea sanitară veterinară poate dispune tăierea sau uciderea, după caz, a unui animal bolnav ori rănit, pentru
a-l scuti de suferinţe fizice şi psihice inutile, în condiţii stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale.
Art. 13
Deţinătorii de animale care selecţionează un animal pentru reproducţie au obligaţia de a respecta caracteristicile
anatomice, fiziologice şi comportamentale ale speciei şi rasei respective, astfel încât să nu fie compromise
performanţele, sănătatea şi bunăstarea descendenţilor.
Art. 14
Persoana care contribuie la dresarea unui animal are obligaţia de a folosi mijloace de dresaj care să nu provoace
traume psihice sau fizice, precum şi de a folosi metode care să nu prejudicieze sănătatea ori bunăstarea animalului.
CAPIT OLUL III: Condiţii privind comerţul cu animale, transportul animalelor, precum şi folosirea
acestora în scop publicitar, în spectacole, expoziţii, competiţii şi manifestări similare
Art. 15
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, din considerente privind protecţia animalelor
sau conservarea speciilor de animale existente pe teritoriul ţării, poate impune anumite condiţii, precum şi limita sau
interzice importul, exportul, tranzitul şi comerţul cu animale, ţinând cont de reglementările comunitare.
Art. 16
(1) Transportatorii au obligaţia de a transporta animalele în condiţii corespunzătoare, în funcţie de specie, stare
fiziologică, sex, vârstă, categorie de producţie, pentru a evita rănirea ori epuizarea fizică şi/sau psihică a acestora.
(2) Condiţiile privind transportul animalelor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
Art. 17
(1) Animalele pot fi folosite în scop publicitar, în spectacole, expoziţii, competiţii sau alte manifestări similare numai
dacă:
a) organizatorul asigură condiţiile prevăzute la art. 5;
b) sănătatea şi bunăstarea animalelor nu sunt puse în pericol.
(2) Se interzice folosirea animalelor aparţinând subîncrengăturii vertebrate indiferent de gradul de îmblânzire, născute
în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane şi trupe de artişti ambulanţi,
precum şi în orice alte tipuri de spectacole similare.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) caii, câinii, unele specii de pasări exotice granivore şi animalele folosite în
delfinarii, acvarii. Caii, câinii şi animalele de rentă pot participa la concursuri, târguri, competiţii şi expoziţii de profil
organizate şi autorizate conform legii.

(la data 22-iul-2017 Art. 17 din capitolul III completat de Art. I, punctul 1. din Legea 171/2017 )

Art. 18
(1) În cursul competiţiilor sau cu alte ocazii este interzis să se administreze animalelor substanţe ori să fie supuse unor
procedee pentru creşterea sau diminuarea nivelului natural al performanţelor.
(2) Comisia de organizare a competiţiilor şi/sau de arbitraj va cuprinde obligatoriu şi un reprezentant al organizaţiilor
de protecţie a animalelor.
CAPITOLUL IV: Intervenţii chirurgicale
Art. 19
(1) Animalele sunt supuse intervenţiilor chirurgicale numai în cazurile motivate.
(2) Intervenţiile chirurgicale se efectuează sub anestezie locală sau, după caz, generală, numai de către medici
veterinari.
(3) Intervenţiile chirurgicale se efectuează în spaţii autorizate, cu excepţia situaţiilor în care intervenţia se impune la
faţa locului.
(4) Manoperele medicale care pot provoca suferinţă animalului trebuie efectuate de către medicul veterinar.
Art. 20
Prin excepţie de la dispoziţiile art. 19 alin. (2), în cazul animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri
experimentale, intervenţiile chirurgicale ori alte tratamente pot fi efectuate şi de alte persoane care au calificarea
necesară.
CAPITOLUL V: Sacrificarea şi uciderea animalelor
Art. 21
Animalele nu vor fi supuse unor suferinţe inutile în cazul sacrificării sau uciderii.
Art. 22
Sacrificarea şi uciderea animalelor se vor efectua cu respectarea prevederilor legale specifice în vigoare.
Art. 23
Prevederile art. 22 nu se aplică animalelor care, din cauza unor accidente sau boli, trebuie sacrificate ori ucise imediat.
CAPITOLUL VI: Folosirea animalelor în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale
Art. 24
Animalele pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică, diagnosticarea de boli, producerea unor medicamente sau produse
biologice, atunci când obiectivul activităţii nu poate fi atins prin alte metode ce nu implică folosirea animalelor.
CAPITOLUL VI1: Măsuri pentru protecţia temporară a animalelor aflate într-o situaţie de pericol
* ) ATENŢIE! Potrivit art. VI din O.U.G. nr. 175/2020, dispoziţiile referitoare la emiterea ordinului de plasare a
animalului în adăpost se aplică la 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, respectiv 15
decembrie 2020.
Art. 241
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(1) Poliţiştii din cadrul Poliţiei Române care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o
situaţie de pericol emit, de îndată, ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile.
(2) În sensul alin. (1), prin animal aflat într-o situaţie de pericol se înţelege animalul aflat în oricare dintre următoarele
situaţii:
a) animal care a fost rănit sau schingiuit;
b) animal care a fost implicat în lupte între animale sau cu animale;
c) animal domestic sau animal sălbatic captiv asupra căruia a fost practicat tirul;
d) animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor animale;
e) animal domestic expus forţat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scăzute;
f) animal din speciile ecvidee, bovine, ovine şi caprine aflat, fără supraveghere, pe căile de circulaţie publică.
(3) Poliţiştii constată existenţa situaţiei de pericol pe baza evaluării situaţiei de fapt şi a stării fizice a animalului care
rezultă, după caz, din:
a) constatarea directă şi consemnarea celor constatate întrun înscris ori înregistrarea celor constatate cu mijloace
tehnice;
b) declaraţiile persoanelor implicate în activităţile desfăşurate cu privire la situaţiile de pericol prevăzute la alin. (2) sau
ale persoanelor care au asistat la activităţile respective sau au cunoştinţă despre desfăşurarea acestora;
c) înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de provenienţa acestora;
d) înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau publicărilor în mediul electronic şi/sau de telefonie mobilă;
e) fişa de observaţie clinică întocmită de un medic veterinar.
(4) Poliţiştii nu emit ordin de plasare a animalului în adăpost atunci când constată că situaţia de pericol nu a fost
generată de către deţinătorul animalului, iar acesta declară în scris că va asigura respectarea dispoziţiilor art. 5.
Art. 242

(1) Ordinul de plasare a animalului în adăpost cuprinde în mod obligatoriu menţiuni cu privire la:
a) data, ora şi locul unde este emis;
b) numele, prenumele, calitatea şi unitatea de poliţie din care face parte poliţistul care îl emite;
c) date care să asigure identificarea deţinătorului animalului, dacă acesta este cunoscut;
d) date care să asigure identificarea animalului pentru care se dispune plasarea în adăpost;
e) descrierea motivelor de fapt care au determinat dispunerea măsurii şi indicarea surselor de informare pe baza
cărora a fost evaluată situaţia de fapt şi starea fizică a animalului;
f) temeiul de drept pentru emiterea acestuia;
g) data la care încetează aplicarea măsurii de plasare în adăpost a animalului;
h) dreptul de a contesta ordinul de plasare a animalului în adăpost, termenul de exercitare a acestui drept şi instanţa la
care se poate depune contestaţia.
(2) Ordinul de plasare a animalului în adăpost se semnează în mod obligatoriu de către poliţistul care îl emite şi se
comunică entităţii responsabile cu prestarea serviciului de adăpostire a animalelor, precum şi deţinătorului animalului,
dacă acesta este cunoscut.
(3) Ordinul de plasare a animalului în adăpost poate fi contestat de deţinătorul animalului în condiţiile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 243

(1) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a asigura cu caracter continuu şi
permanent servicii publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost.
(2) Serviciile publice prevăzute la alin. (1) se asigură prin una sau mai multe dintre următoarele modalităţi:
a) organizarea şi funcţionarea unor adăposturi proprii, înregistrate sanitar-veterinar în condiţii stabilite prin ordin al
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
b) încheierea unor contracte cu grădini zoologice, acvarii publice şi centre de reabilitare şi/sau îngrijire pentru animalele
din fauna sălbatică, inclusiv cele deţinute de organizaţii neguvernamentale de protecţie a animalelor;
c) încheierea unor contracte cu adăposturi pentru câini fără stăpân sau a altor adăposturi pentru animale domestice,
inclusiv cele deţinute de organizaţii neguvernamentale de protecţie a animalelor.
(3) Serviciile publice prevăzute la alin. (1) constau în capturarea/preluarea/ridicarea, asistenţa veterinară de urgenţă,
inclusiv intervenţia chirurgicală, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea şi controlul bolilor animalelor,
conform legislaţiei sanitar-veterinare.
(4) În scopul cunoaşterii modalităţilor de asigurare a serviciilor publice prevăzute la alin. (1), consiliile judeţene şi
Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a pune la dispoziţie, pe site-ul propriu, informaţii privind datele
de contact ale entităţilor care asigură serviciile respective şi ale locaţiilor în care se desfăşoară aceste activităţi.
(5) După evaluarea stării de sănătate, animalele cazate în adăposturile prevăzute la alin. (2) lit. a) pot fi date în
custodie temporară unor organizaţii neguvernamentale de protecţie a animalelor, la cererea acestora, dacă fac dovada
îndeplinirii condiţiilor de adăpostire şi îngrijire. Animalele date în custodie temporară se restituie adăpostului, la cererea
acestuia.
Art. 244

(1) Ordinul de plasare a animalului în adăpost se pune în executare de îndată de către personalul care asigură prestarea
serviciilor publice prevăzute la art. 243 alin. (1), în prezenţa poliţistului care l-a emis.
(2) Poliţistul consemnează într-un proces-verbal modalitatea de punere în executare a ordinului de plasare a animalului
în adăpost, menţionând în mod obligatoriu date privind adăpostul în care urmează a fi plasat animalul şi mijlocul de
transport utilizat.
(3) În situaţia infracţiunilor prevăzute la art. 25, dacă poliţistul pătrunde, în condiţiile art. 52 alin. (2) lit. c) din Legea nr.
218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, într-o locuinţă sau într-un spaţiu delimitat ce
aparţine ori este folosit de o persoană fizică sau juridică, fără consimţământul acesteia sau al reprezentatului legal, în
procesul-verbal întocmit cu această ocazie se înscriu şi menţiunile obligatorii prevăzute la alin. (2).
(4) În scopul preluării în custodie temporară sau restituirii către deţinător, în condiţiile prezentei legi, consiliile judeţene
şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a pune la dispoziţie, pe site-ul propriu, informaţiile privind
animalele care fac obiect al ordinelor de plasare în adăpost, în termen de maximum 10 zile de la emiterea acestora.
Art. 245
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(1) Deţinătorul poate solicita entităţii care asigură prestarea serviciului public de adăpostire a animalelor restituirea
animalului plasat în adăpost, în termen de maximum 30 de zile de la data la care încetează aplicarea măsurii de plasare
în adăpost. Prin excepţie, deţinătorii animalelor plasate în adăpost potrivit art. 241 alin. (2) lit. f) pot solicita restituirea
acestora şi în perioada de aplicare a măsurii de plasare în adăpost.
(2) În situaţia restituirii, deţinătorul are obligaţia de a plăti către consiliul judeţean sau către Consiliul General al
Municipiului Bucureşti cheltuielile cu asistenţa veterinară de urgenţă, inclusiv intervenţia chirurgicală, hrănirea, cazarea,
deparazitarea, vaccinarea şi controlul bolilor animalelor efectuate cu animalul plasat în adăpost.
(3) Animalul plasat în adăpost nu se restituie deţinătorului dacă animalul face obiectul unei măsuri asigurătorii sau de
confiscare în cadrul procesului penal ori al unei măsuri de confiscare în materie contravenţională.
(4) În sensul alin. (1), aplicarea măsurii de plasare în adăpost încetează la data expirării perioadei de 45 de zile
prevăzute la art. 241 alin. (1) sau, în interiorul acestei perioade, la data pronunţării de către instanţa de contencios
administrativ a soluţiei de suspendare sau de anulare a ordinului de plasare a animalului în adăpost.
(5) Animalul plasat în adăpost se consideră abandonat dacă deţinătorul nu solicită restituirea acestuia în termenul
prevăzut la alin. (1).

(la data 16-oct-2020 capitolul VI completat de Art. I din Ordonanta urgenta 175/2020 )

CAPITOLUL VII: Sancţiuni
Art. 25
(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:
a) uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept;
b) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive;
c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;
d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;
e) rănirea sau schingiuirea animalelor;
f) intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia,
cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor.
g) folosirea animalelor aparţinând subîncrengăturii vertebrate, indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate
sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane şi trupe de artişti ambulanţi, precum şi în
orice alte tipuri de spectacole similare.

(la data 22-iul-2017 Art. 25, alin. (1), litera F. din capitolul VII completat de Art. I, punctul 2. din Legea 171/2017 )

(2) În cazul condamnării pentru una dintre infracţiunile prevăzute la alin. (1), instanţa poate dispune ca pedeapsă
complementară interdicţia de a deţine animale pentru o perioadă de la un an la 5 ani.
Art. 26
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1);
b) nerespectarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2) lit. e)-g), k) şi m);
c) nerespectarea dispoziţiilor art. 14;
d) nerespectarea dispoziţiilor art. 30 alin. (3).
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 de lei.
Art. 27
În cazul săvârşirii de două ori a faptelor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) şi b) de către proprietarul animalelor, pe
lângă amenda contravenţională se aplică şi măsura confiscării animalelor. În acest caz, toate animalele vor fi cazate în
adăposturi care funcţionează pe lângă consiliile locale, în vederea adopţiei sau a valorificării, în condiţiile legii.
Art. 28
În cazul constatării unei infracţiuni, instanţa poate dispune pe seama proprietarului interdicţia de a deţine animale pe o
perioadă de 5 ani.
Art. 29
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 26 se fac de persoane împuternicite, potrivit
atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al Ministerului
Afacerilor Interne.

(la data 09-oct-2018 Art. 29, alin. (1) din capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 106/2018 )
(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori,
după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 26, agentul constatator
făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
(3) Contravenţiilor prevăzute la art. 26 le sunt aplicabile dispoziţiile 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.
CAPITOLUL VIII: Dispoziţii finale
Art. 30
(1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Afacerilor Interne, prin organele
abilitate, în colaborare cu reprezentanţii organizaţiilor de protecţie a animalelor, monitorizează aplicarea prezentei legi.
(2) Pentru îndeplinirea prevederilor prezenţei legi, persoanele împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al Ministerului Afacerilor Interne au acces în
clădiri, adăposturi şi alte locuri unde sunt ţinute animalele, precum şi dreptul de a solicita orice informaţie şi documente
necesare controlului şi de a preleva probe pentru cercetări şi analize de laborator.
(3) În situaţia în care locul unde sunt ţinute animalele se află la domiciliul sau reşedinţa deţinătorilor de animale, accesul
persoanelor prevăzute la alin. (2) în acest spaţiu se face cu acordul deţinătorului. În lipsa acordului, deţinătorul de
animale are obligaţia de a face dovada respectării dispoziţiilor art. 5.
Art. 31
Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă în termen de 60 de zile, prin ordin comun al ministrului
internelor şi reformei administrative şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor*), cu consultarea reprezentanţilor organizaţiilor de protecţie a animalelor.

Legea 205/2004 - forma sintetica pentru data 2020-12-18

pag. 4 12/18/2020 : lex@snppc.ro



______
*) A se vedea Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 31/523/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor (în prezent Ministerul Internelor şi Reformei Administrative are
titulatura Ministerul Afacerilor Interne).
Art. 32
Ordinele prevăzute la art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (2) şi art. 16 alin. (2) se emit în termen de 6 luni
de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 33
(1) Radiodifuziunea şi Televiziunea Română promovează programe de protecţie a animalelor.
(2) Ministerul Educaţiei Naţionale, în cadrul orelor de educaţie civică, va promova acţiuni de protecţie a animalelor.
Art. 34
Prezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I**).
______
**) Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531
din 14 iunie 2004.
-****-
______
*) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul
penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea nr. 205/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 14 iunie 2004 şi a mai fost
modificată şi completată prin Legea nr. 9/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia
animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2008.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 320 din data de 30 aprilie 2014
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LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice*) -
Republicare
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1) Ocrotirea şi sprijinirea familiei, dezvoltarea şi consolidarea solidarităţii familiale, bazată pe prietenie, afecţiune şi
întrajutorare morală şi materială a membrilor familiei, constituie un obiectiv de interes naţional.
(2) Prevenirea şi combaterea violenţei domestice fac parte din politica integrată de ocrotire şi sprijinire a familiei şi
reprezintă o importantă problemă de sănătate publică.
(3) Statul român, prin autorităţile competente, elaborează şi implementează politici şi programe destinate prevenirii şi
combaterii violenţei domestice, precum şi protecţiei victimelor violenţei domestice.
Art. 2
Protecţia şi promovarea drepturilor victimelor violenţei domestice se realizează în conformitate cu următoarele
principii:
a) principiul legalităţii;
b) principiul respectării demnităţii umane;
c) principiul prevenirii săvârşirii actelor de violenţă domestică;
d) principiul celerităţii;
e) principiul parteneriatului;
f) principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
g) principiul protecţiei vieţii şi siguranţei victimei;
h) principiul respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;
i) principiul abordării integrate.
Art. 3
În sensul prezentei legi, violenţa domestică înseamnă orice inacţiune sau acţiune intenţionată de violenţă fizică,
sexuală, psihologică, economică, socială, spirituală sau cibernetică, care se produce în mediul familial sau domestic ori
între soţi sau foşti soţi, precum şi între actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă agresorul locuieşte sau a locuit
împreună cu victima.
Art. 4
(1) Violenţa domestică se manifestă sub următoarele forme:
a) violenţa verbală - adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, ameninţări, cuvinte şi
expresii degradante sau umilitoare;
b) violenţa psihologică - impunerea voinţei sau a controlului personal, provocarea de stări de tensiune şi de suferinţă
psihică în orice mod şi prin orice mijloace, prin ameninţare verbală sau în orice altă modalitate, şantaj, violenţă
demonstrativă asupra obiectelor şi animalelor, afişare ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieţii personale, acte
de gelozie, constrângerile de orice fel, urmărirea fără drept, supravegherea locuinţei, a locului de muncă sau a altor
locuri frecventate de victimă, efectuarea de apeluri telefonice sau alte tipuri de comunicări prin mijloace de transmitere
la distanţă, care prin frecvenţă, conţinut sau momentul în care sunt emise creează temere, precum şi alte acţiuni cu
efect similar;
c) violenţa fizică - vătămarea corporală ori a sănătăţii prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înţepare, tăiere,
ardere, strangulare, muşcare, în orice formă şi de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente,
prin otrăvire, intoxicare, precum şi alte acţiuni cu efect similar, supunerea la eforturi fizice epuizante sau la activităţi cu
grad mare de risc pentru viaţă sau sănătate şi integritate corporală, altele decât cele de la lit. e);
d) violenţa sexuală - agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărţuire, intimidare, manipulare, brutalitate în
vederea întreţinerii unor relaţii sexuale forţate, viol conjugal;
e) violenţa economică - interzicerea activităţii profesionale, privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace
de existenţă primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate, acţiunea de sustragere intenţionată
a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi şi dispune de bunurile comune, control inechitabil asupra
bunurilor şi resurselor comune, refuzul de a susţine familia, impunerea de munci grele şi nocive în detrimentul sănătăţii,
inclusiv unui membru de familie minor, precum şi alte acţiuni cu efect similar;
f) violenţa socială - impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate şi de prieteni, interzicerea frecventării
instituţiei de învăţământ sau a locului de muncă, interzicerea/limitarea realizării profesionale, impunerea izolării, inclusiv
în locuinţa comună, privarea de acces în spaţiul de locuit, deposedarea de acte de identitate, privare intenţionată de
acces la informaţie, precum şi alte acţiuni cu efect similar;
g) violenţa spirituală - subestimarea sau diminuarea importanţei satisfacerii necesităţilor moral-spirituale prin
interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiraţiilor membrilor de familie, a accesului la valorile culturale, etnice,
lingvistice ori religioase, interzicerea dreptului de a vorbi în limba maternă şi de a învăţa copiii să vorbească în limba
maternă, impunerea aderării la credinţe şi practici spirituale şi religioase inacceptabile, precum şi alte acţiuni cu efect
similar sau cu repercusiuni similare;
h) violenţa cibernetică - hărţuire online, mesaje online instigatoare la ură pe bază de gen, urmărire online, ameninţări
online, publicarea nonconsensuală de informaţii şi conţinut grafic intim, accesul ilegal de interceptare a comunicaţiilor şi
datelor private şi orice altă formă de utilizare abuzivă a tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor prin intermediul
calculatoarelor, telefoanelor mobile inteligente sau altor dispozitive similare care folosesc telecomunicaţiile sau se pot
conecta la internet şi pot transmite şi utiliza platformele sociale sau de e-mail, cu scopul de a face de ruşine, umili,
speria, ameninţa, reduce la tăcere victima.
(2) În nicio formă şi în nicio împrejurare, obiceiul, cultura, religia, tradiţia şi onoarea nu pot fi considerate drept
justificare pentru niciun tip de acte de violenţă definite în prezenta lege.
Art. 5
(1) În sensul prezentei legi, prin membru de familie se înţelege:
a) ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, soţii şi copiii acestora, precum şi persoanele devenite rude prin adopţie,
potrivit legii;
b) soţul/soţia şi/sau fostul soţ/fosta soţie; fraţii, părinţii şi copiii din alte relaţii ai soţului/soţiei sau ai fostului soţ/fostei
soţii;
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c) persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, actuali sau foşti
parteneri, indiferent dacă acestea au locuit sau nu cu agresorul, ascendenţii şi descendenţii partenerei/partenerului,
precum şi fraţii şi surorile acestora;
d) tutorele sau altă persoană care exercită în fapt ori în drept drepturile faţă de persoana copilului;
e) reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijeşte persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori handicap
fizic, cu excepţia celor care îndeplinesc aceste atribuţii în exercitarea sarcinilor profesionale.
(2) În sensul prezentei legi prin victimă se înţelege persoana fizică ce este supusă uneia sau mai multor forme de
violenţă prevăzute la art. 4, inclusiv copiii martori la aceste forme de violenţă.
Art. 6
Victima violenţei domestice are dreptul:
a) la respectarea personalităţii, demnităţii şi a vieţii sale private;
b) la informarea cu privire la exercitarea drepturilor sale;
c) la protecţie specială, adecvată situaţiei şi nevoilor sale;
d) la servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare socială, precum şi la asistenţă medicală gratuită, în condiţiile prezentei
legi;
e) la consiliere şi asistenţă juridică gratuită, în condiţiile legii.
Art. 7
(1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să ia măsurile necesare pentru prevenirea violenţei
domestice, pentru preîntâmpinarea unor situaţii de încălcare repetată a drepturilor fundamentale ale victimelor violenţei
domestice, inclusiv prin furnizarea de informaţii şi programe de educaţie despre modalităţile în care se pot preveni,
evita, recunoaşte şi raporta cazurile de violenţă.
(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să asigure exercitarea dreptului la informare al
victimelor violenţei domestice, potrivit competenţelor ce le revin, după caz, cu privire la:
a) instituţiile şi organizaţiile neguvernamentale care asigură consiliere psihologică sau orice alte forme de asistenţă şi
protecţie a victimei, în funcţie de necesităţile acesteia;
b) organul de urmărire penală la care pot face plângere;
c) dreptul la asistenţă juridică şi instituţia unde se pot adresa pentru exercitarea acestui drept;
d) condiţiile şi procedura pentru acordarea asistenţei juridice gratuite;
e) drepturile procesuale ale persoanei vătămate, ale părţii vătămate şi ale părţii civile;
f) condiţiile şi procedura pentru acordarea compensaţiilor financiare de către stat, potrivit legii;
g) măsurile ce pot fi dispuse prin ordinul de protecţie provizoriu şi, după caz, prin ordinul de protecţie, demersurile
necesare pentru emiterea acestora şi procedura de judecată.
(3) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale competente în prevenirea şi combaterea violenţei domestice au
obligaţia de a colecta date statistice relevante, dezagregate şi la intervale regulate privind cazurile de violenţă
domestică. Aceste date sunt colectate în vederea monitorizării funcţionării serviciilor sociale destinate victimelor,
precum şi în vederea studierii cauzelor şi efectelor violenţei domestice şi sunt centralizate de către Agenţia Naţională
pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, care are obligaţia de a realiza anual un studiu naţional şi defalcat pe
judeţe privind violenţa domestică.
(4) Autorităţile administraţiei publice centrale sprijină anual derularea de analize sau studii reprezentative la nivel
naţional privind prevalenţa şi tendinţele tuturor formelor de violenţă domestică.
(5) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale asigură confidenţialitatea şi respectarea anonimatului în cadrul
procesului de diseminare a datelor statistice şi a rezultatelor analizelor sau studiilor naţionale.
(6) Autorităţile locale au obligaţia de a asigura în cadrul serviciilor sociale existente găzduire pentru agresori în cadrul
centrelor rezidenţiale pentru persoanele fără adăpost şi adăposturilor de noapte, care funcţionează în conformitate cu
Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Atribuţiile comisiei judeţene în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi se completează după cum
urmează:
a) promovarea abordării integrate a principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în scopul prevenirii şi combaterii
violenţei domestice;
b) evaluarea stadiului aplicării şi respectării legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice la nivel
local;
c) elaborarea de recomandări pentru autorităţile administraţiei publice locale în vederea aplicării politicilor şi programelor
specifice de prevenire şi combatere a violenţei domestice la nivel local;
d) promovarea de propuneri pentru strategia locală de implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a violenţei
domestice la nivel local, cu accent pe nevoile comunităţii;
e) coordonarea şi eficientizarea mecanismelor interinstituţionale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei
domestice, inclusiv culegerea şi centralizarea de date din domeniul violenţei domestice la nivel judeţean;
f) analizarea cazurilor de violenţă domestică cu grad ridicat de risc şi formularea de recomandări privind soluţionarea
acestora.
CAPITOLUL II: Instituţii cu atribuţii în prevenirea şi combaterea violenţei domestice
Art. 8
(1) Ministerele şi celelalte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, prin structurile lor teritoriale,
desemnează personalul cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice.
(2) Ministerele şi celelalte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţile administraţiei publice
locale, organizaţiile neguvernamentale şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile vor desfăşura, separat sau, după caz, în
cooperare, activităţi de prevenire şi combatere a violenţei domestice.
(3) Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, în baza rolului său de structură centrală cu rol
de coordonare metodologică a structurilor de specialitate descentralizate ce pot asigura intervenţia şi furnizarea de
servicii sociale pentru victimele violenţei domestice, în parteneriat cu alte autorităţi publice centrale ce pot interveni sau
pot furniza servicii sociale pentru diferite categorii de victime ale violenţei domestice, inclusiv copiii martori la violenţă
domestică, şi împreună cu autorităţile administraţiei publice locale cu atribuţii privind asigurarea furnizării de servicii
sociale vor monitoriza cooperarea interinstituţională locală pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice.
(4) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale este autoritatea publică centrală care elaborează politica de asistenţă socială
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şi promovează drepturile victimelor violenţei domestice.
(5) Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, organ de specialitate al administraţiei publice
centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, exercită funcţiile de strategie,
reglementare, reprezentare şi autoritate de stat în domeniul violenţei domestice, cu atribuţii în elaborarea,
coordonarea, aplicarea strategiilor şi politicilor Guvernului în domeniul violenţei domestice.
(6) Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi gestionează baza de date naţională privind
victimele violenţei domestice şi agresorii care beneficiază de furnizarea serviciilor sociale existente la nivelul fiecărui
judeţ. În scopul asigurării unui caracter unitar al colectării, centralizării, elaborării şi diseminării indicatorilor statistici
relevanţi privind victimele violenţei domestice şi agresorii, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi
Bărbaţi poate extinde sfera datelor colectate, prin intermediul colaborării interinstituţionale cu ministerele şi instituţiile cu
atribuţii în domeniu.
(7) Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi asigură coordonarea împreună cu alte ministere
în raport cu integrarea unei perspective de egalitate între femei şi bărbaţi în toate politicile, programele şi cercetarea în
domeniul inteligenţei artificiale, pentru a evita potenţialele riscuri ale tehnologiei care perpetuează sexismul,
stereotipurile de gen şi violenţa cibernetică.
(8) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin structurile sale specializate de la nivel central şi teritorial, elaborează şi
aplică măsuri speciale de integrare pe piaţa muncii a victimelor violenţei domestice.
(9) Ministerele şi celelalte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice au responsabilitatea elaborării unei
strategii la nivel naţional pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei domestice, inclusiv a unui mecanism
intern de coordonare şi monitorizare a activităţilor întreprinse, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului*), la
propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, a Ministerului Afacerilor Interne şi a Ministerului Lucrărilor Publice,
Dezvoltării şi Administraţiei.
______
*)A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 365/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii
de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-
2021 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de
tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 6 iunie 2018.
Art. 9
(1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul
Sănătăţii şi Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, elaborează şi difuzează materiale documentare
privind prevenirea, cauzele şi consecinţele violenţei domestice.
(2) Ministerul Sănătăţii are obligaţia de a elabora instrucţiuni pentru a se asigura de faptul că medicii de familie şi medicii
specialişti din sistemul de sănătate public sau privat notează în fişa pacientului suspiciunile de violenţă domestică.
(3) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin organismele aflate în coordonare responsabile de
prevenirea, analiza, identificarea şi reacţia la incidente în cadrul infrastructurilor cibernetice, are obligaţia de a efectua
demersurile necesare pentru a dezvolta campanii de sensibilizare publică privind violenţa cibernetică şi să ofere
asistenţă practică autorităţilor centrale şi locale în prevenirea şi răspunsul la violenţa cibernetică. Împreună cu instituţiile
prevăzute la art. 8, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor stabileşte, promovează şi bugetează
programe destinate unei game largi de utilizatori, pentru alfabetizare digitală.
Art. 10
(1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării are obligaţia de a efectua demersurile necesare pentru a introduce la nivelul
curriculumului implementat la clasă activităţi de învăţare referitoare la: egalitatea de şanse şi de tratament între femei
şi bărbaţi, respectul reciproc, rezolvarea nonviolentă a conflictelor în relaţiile interpersonale, violenţă de gen şi dreptul la
integritate personală, precum şi combaterea stereotipurilor discriminatorii ce au la bază rolurile de gen, adaptate
vârstei şi înţelegerii elevilor. Judecătorii, procurorii, reprezentanţi ai poliţiei, organizaţiile neguvernamentale, precum şi
instituţiile publice ce desfăşoară activitate în domeniu pot desfăşura activităţi extracurriculare în învăţământul
preuniversitar, pe teme legate de violenţa domestică.
(2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării stabileşte procedura aplicabilă de către inspectoratele şcolare judeţene în vederea
transferării urgente, cu caracter temporar, a copiilor victime sau martori ai violenţei domestice la unitatea şcolară
recomandată de către instituţiile care oferă servicii sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice.
(3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării realizează, cu sprijinul celorlalte ministere implicate şi în colaborare cu organizaţiile
neguvernamentale cu activitate în domeniu, programe educative pentru cadre didactice, părinţi şi copii, în vederea
prevenirii violenţei domestice, a hărţuirii şi a violenţei sexuale, inclusiv parteneriate şcoală-comunitate-familie.
Art. 11
Serviciul de probaţiune desfăşoară, potrivit competenţelor legale, activităţi de reintegrare socială a persoanelor
sancţionate cu măsuri sau pedepse neprivative de libertate pentru infracţiuni care, potrivit prezentei legi, pot fi
considerate ca fiind violenţă domestică.
Art. 12
Autorităţile prevăzute la art. 8 asigură pregătirea şi perfecţionarea continuă a persoanelor desemnate cu atribuţii în
domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice.
Art. 13
(1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să ia următoarele măsuri specifice:
a) să includă problematica prevenirii şi combaterii violenţei domestice în strategiile şi programele de dezvoltare
regională, judeţeană şi locală;
b) să acorde sprijinul logistic, informaţional şi material compartimentelor cu atribuţii în prevenirea şi combaterea
violenţei domestice;
c) să înfiinţeze direct, în parteneriat public sau, după caz, în parteneriat public-privat, servicii sociale pentru prevenirea şi
combaterea violenţei domestice şi să susţină funcţionarea acestora;
d) să dezvolte programe de prevenire şi combatere a violenţei domestice;
e) să sprijine accesul agresorilor familiali la consiliere psihologică, psihoterapie, tratamente psihiatrice, de dezintoxicare
şi dezalcoolizare;
f) să elaboreze şi să implementeze proiecte în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice;
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g) să îşi prevadă în bugetul anual sume pentru susţinerea serviciilor sociale şi a altor măsuri de asistenţă socială pentru
victimele violenţei domestice şi pentru alte măsuri ce vizează prevenirea şi combaterea violenţei domestice;
h) să suporte, din bugetul local, în cazurile de violenţă domestică constatate în urma luării în evidenţă a victimei de
către serviciile publice de asistenţă socială, cheltuielile cu întocmirea actelor juridice, precum şi cele necesare pentru
obţinerea certificatelor medico-legale pentru victimele violenţei domestice;
i) să suporte, din bugetul local, în cazurile de violenţă domestică constatate în urma luării în evidenţă a victimei de către
serviciile publice de asistenţă socială, cheltuielile cu asistenţa medicală a victimelor violenţei domestice care nu sunt
asigurate medical;
j) să colaboreze la implementarea unui sistem de înregistrare, raportare şi management al cazurilor de violenţă
domestică.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale desemnează personalul specializat să implementeze sistemul de
înregistrare, raportare şi management al cazurilor de violenţă domestică.
(3) Primarii şi consiliile locale vor conlucra cu organizaţiile de cult, organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu oricare
alte persoane juridice şi fizice implicate în acţiuni caritabile, acordându-le sprijinul necesar în vederea îndeplinirii
obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2).
(4) La nivelul judeţelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti se înfiinţează, pe lângă direcţiile generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului judeţene/ale sectoarelor municipiului Bucureşti, echipa intersectorială în domeniul prevenirii
şi combaterii violenţei domestice, cu rol consultativ.
(5) Echipa intersectorială are în componenţa sa câte un reprezentant al poliţiei, jandarmeriei, direcţiei de sănătate
publică, al compartimentului violenţei domestice din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, al
serviciilor sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum şi al organizaţiilor neguvernamentale
active în domeniu.
(6) Din echipa intersectorială pot face parte, dar fără a se limita, şi reprezentanţii serviciilor de probaţiune, ai unităţilor
de medicină legală, precum şi ai altor instituţii cu atribuţii în domeniu.
(7) Echipa intersectorială propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii în domeniu, asigură cooperarea dintre instituţiile
prevăzute la alin. (5) şi (6) şi evaluează anual activitatea în domeniu.
(8) Înfiinţarea şi modul de organizare şi funcţionare a acestora se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv
a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
Art. 14
Persoanele desemnate de autorităţile publice pentru instrumentarea cazurilor de violenţă domestică vor avea
următoarele atribuţii principale:
a) monitorizarea cazurilor de violenţă domestică din sectorul sau unitatea teritorială deservită; culegerea informaţiilor
asupra acestora; întocmirea unei evidenţe separate; asigurarea accesului la informaţii la cererea organelor judiciare şi a
părţilor sau reprezentanţilor acestora;
b) informarea şi sprijinirea lucrătorilor poliţiei care în cadrul activităţii lor specifice întâlnesc situaţii de violenţă
domestică;
c) identificarea situaţiilor de risc pentru părţile implicate în conflict şi îndrumarea acestora spre servicii de specialitate;
d) colaborarea cu instituţii locale de protecţie a copilului şi raportarea cazurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
e) instrumentarea cazului împreună cu asistentul social.
Art. 15
Autorităţile publice cu atribuţii în domeniu pot desemna pentru instrumentarea cazurilor de violenţă domestică
următoarele categorii de profesionişti, fără a se limita însă la acestea: asistenţi sociali, psihologi şi consilieri juridici sau
persoane cu atribuţii de asistenţă socială, angajaţi ai direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului,
direcţiilor de asistenţă socială, serviciilor publice de asistenţă socială, poliţişti de proximitate, asistenţi sociali, psihologi şi
consilieri juridici, precum şi personal cu atribuţii de asistenţă socială al unor organizaţii neguvernamentale sau furnizori
de servicii sociale autorizaţi cu care una dintre autorităţile publice a întocmit un contract de furnizare de servicii privind
această activitate.
CAPITOLUL III: Servicii sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice
Art. 16
(1) Serviciile sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice pot fi organizate în regim rezidenţial, în regim
de zi sau cu program continuu, cu sau fără personalitate juridică, de interes local sau judeţean.
(2) Serviciile sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice organizate în regim rezidenţial, destinate
victimelor violenţei domestice, cu găzduire pe perioadă determinată, sunt:
a) centre de primire în regim de urgenţă;
b) centre de recuperare;
c) locuinţe protejate.
(3) Serviciile sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice organizate în regim de zi sunt:
a) centre pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice;
b) centre pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei;
c) centre de asistenţă destinate agresorilor.
(4) Serviciile sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice cu program continuu sunt:
a) servicii de informare şi consiliere pentru victimele violenţei domestice de tip linie telefonică de urgenţă - help-line;
b) servicii integrate de urgenţă destinate victimelor violenţei sexuale.
(5) Serviciile sociale destinate agresorilor sunt organizate în regim de zi şi au ca obiectiv reabilitarea şi reinserţia socială
a acestora, prin asigurarea unor măsuri de educaţie şi consiliere. În condiţiile legii, centrele pot monitoriza tratamentul
adicţiilor.
(6) Serviciile sociale specializate pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice sunt oferite în mod gratuit
victimelor.
(7) Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi elaborează şi supune spre aprobare proiectul de
hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările
ulterioare*), în vederea reglementării serviciilor sociale prevăzute la alin. (4) lit. a).
_____
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*)A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 476/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 16 iulie 2019.
(8) Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi elaborează şi supune spre aprobare ministrului
muncii şi protecţiei sociale proiectul de ordin privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale,
organizate ca servicii de informare şi consiliere pentru victimele violenţei domestice de tip linie telefonică de urgenţă -
helpline.*)

______

*)A se vedea Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate
pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 90 din 5 februarie 2019.
Art. 17
(1) Serviciile sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice pot fi publice, private sau în parteneriat
public-privat.
(2) Serviciile sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice pot fi înfiinţate numai de către furnizorii de
servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii.
(3) Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice se
aprobă prin hotărâri ale consiliilor judeţene sau, după caz, ale consiliilor locale, respectiv ale sectoarelor municipiului
Bucureşti şi ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(4) Finanţarea serviciilor sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, organizate în sistem public sau,
după caz, în parteneriat public sau public-privat, se asigură din bugetele locale, din finanţări de la bugetul de stat prin
programe de interes naţional, precum şi din diferite tipuri de finanţări nerambursabile sau rambursabile sau, după caz,
din bugetul de stat. În scopul finanţării serviciilor sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice pot fi
utilizate resurse financiare provenite din donaţii, sponsorizări şi din alte surse prevăzute de lege.
(5) În cazul serviciilor sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, utilizarea sumelor alocate de la
bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale se supune controlului organelor abilitate de lege.
(6) Instituţia care a acordat finanţarea sau subvenţia serviciilor sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei
domestice, publice, private şi în parteneriat public-privat monitorizează folosirea fondurilor alocate.
(7) Asistarea sau, după caz, găzduirea victimelor, respectiv asistarea agresorilor în serviciile sociale prevăzute la art.
16 alin. (2) şi (3) se face în baza încheierii unui contract de acordare a serviciilor sociale. Pentru minori contractul de
acordare a serviciilor sociale este semnat de părintele însoţitor sau, după caz, de reprezentantul legal.
Art. 18
(1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura crearea şi funcţionarea serviciilor sociale prevăzute
la art. 16, într-o distribuţie geografică adecvată, care să asigure acces neîngrădit la servicii sociale şi asistenţă tuturor
victimelor supuse formelor de violenţă prevăzute de prezenta lege.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura crearea şi funcţionarea serviciilor sociale prevăzute
la art. 16, cel puţin la nivel de judeţ, în funcţie de identificarea şi evaluarea nevoilor persoanelor supuse formelor de
violenţă domestică prevăzute de lege, de pe raza judeţului, în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentelor
dispoziţii legale.**)

______

**)Alineatul (2) al art. 18 a fost introdus prin Legea nr. 174/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr.
217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
618 din 18 iulie 2018.
Art. 19
(1) Centrele de primire în regim de urgenţă, denumite în continuare adăposturi, sunt unităţi de asistenţă socială, cu sau
fără personalitate juridică, de tip rezidenţial, care asigură protecţie, găzduire, îngrijire şi consiliere victimelor violenţei
domestice.
(2) Adăposturile asigură gratuit, pe o perioadă determinată, asistenţă familială atât victimei, cât şi minorilor aflaţi în
îngrijirea acesteia, protecţie împotriva agresorului, asistenţă medicală şi îngrijire, hrană, cazare, consiliere psihologică şi
consiliere juridică, potrivit instrucţiunilor de organizare şi funcţionare elaborate de autoritate.
(3) Primirea victimelor în adăpost se face numai în caz de urgenţă sau, după caz, cu aprobarea conducerii centrului,
atunci când izolarea victimei de agresor se impune ca măsură de protecţie. Persoanelor care au comis actul de
agresiune le este interzis accesul în incinta adăpostului unde se găsesc victimele.
(4) Locaţia adăposturilor este secretă publicului larg.
(5) Izolarea de agresori a victimelor se face cu consimţământul acestora sau, după caz, al reprezentantului legal.
(6) Toate adăposturile trebuie să încheie o convenţie de colaborare cu un spital sau cu altă unitate sanitară, care să
asigure îngrijirea medicală şi psihiatrică. Convenţia se încheie de către consiliile locale, respectiv de către consiliile
sectoarelor municipiului Bucureşti sau, după caz, de către consiliile judeţene, precum şi de organele de conducere ale
furnizorilor de servicii sociale privaţi acreditaţi.
Art. 20
(1) Centrele de recuperare pentru victimele violenţei domestice sunt unităţi de asistenţă socială de tip rezidenţial, cu
sau fără personalitate juridică, care asigură găzduirea, îngrijirea, consilierea juridică şi psihologică, sprijin în vederea
adaptării la o viaţă activă, inserţia profesională a victimelor violenţei domestice, precum şi reabilitarea şi reinserţia
socială a acestora.
(2) Centrele de recuperare pentru victimele violenţei domestice vor încheia convenţii cu autorităţile pentru ocuparea
forţei de muncă judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti în vederea acordării suportului pentru integrarea în
muncă, readaptarea şi recalificarea profesională a persoanelor asistate.
(3) Prevederile art. 19 alin. (5) şi (6) se aplică în mod corespunzător.
Art. 21
(1) Locuinţele protejate sunt unităţi de asistenţă socială organizate în regim rezidenţial pe durată determinată, cu sau
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fără personalitate juridică, care asigură găzduirea în regim de urgenţă, îngrijirea, asistenţa socială, consilierea juridică şi
psihologică şi orientarea victimelor violenţei domestice.
(2) Adresa locuinţelor protejate este secretă publicului larg.
Art. 22
(1) Centrele de asistenţă destinate agresorilor sunt unităţi de asistenţă socială care funcţionează în regim de zi, cu sau
fără personalitate juridică, care asigură reabilitarea şi reinserţia socială a acestora, măsuri educative, precum şi servicii
de consiliere şi mediere familială.
(2) Tratamentele psihiatrice, de dezalcoolizare şi dezintoxicare acordate prin centrele de asistenţă destinate
agresorilor se asigură în spitalele sau unităţile sanitare cu care s-au încheiat convenţii, în condiţiile prevăzute la art. 19
alin. (6).
(3) Centrele de asistenţă destinate agresorilor pot asigura beneficiarilor tratament ambulatoriu în cazul diferitelor tipuri
de adicţii, la recomandarea unui medic specialist, în condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (6).
(4) Activităţile de reinserţie socială a infractorilor condamnaţi pentru infracţiuni de violenţă domestică pot cuprinde
utilizarea serviciilor sociale furnizate în cadrul centrelor destinate agresorilor.
Art. 23
Centrele pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice sunt unităţi de asistenţă socială în regim de zi, cu sau
fără personalitate juridică, care asigură asistenţă socială, consiliere psihologică, juridică, precum şi informarea şi
orientarea victimelor violenţei domestice.
Art. 24
Centrele pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei sunt unităţi de asistenţă socială, cu sau fără
personalitate juridică, care oferă servicii de informare şi educare, asistenţă socială şi un serviciu telefonic de urgenţă
pentru informare şi consiliere.
Art. 25
Serviciile de tip linie telefonică de urgenţă sunt servicii sociale gratuite care asigură consiliere apelanţilor, în mod
confidenţial, în legătură cu toate formele de violenţă prevăzute la art. 3 şi 4.
Art. 26
Centrele integrate de urgenţă în caz de violenţă sexuală asigură examinarea medicală şi medico-legală, asistenţă
posttraumatică şi consiliere pentru victimele violenţei sexuale.
Art. 27
(1) Persoanele condamnate pentru infracţiuni de violenţă domestică sunt obligate să participe la programe speciale de
consiliere şi reinserţie socială organizate de către instituţiile însărcinate cu executarea pedepsei în evidenţa cărora se
află.
(2) Cazurile de violenţă domestică pot fi supuse medierii la cererea părţilor, conform legii.
(3) În soluţionarea cazurilor de divorţ, în care s-a reţinut culpa unuia dintre soţi cu privire la săvârşirea unor fapte de
violenţă domestică, instanţele judecătoreşti competente pot dispune, din oficiu sau la cererea expresă formulată de
către celălalt soţ, în sarcina agresorului, măsura de a participa la programele speciale de consiliere psihologică
organizate de către serviciile de specialitate publice sau private.
(4) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Psihologilor din România, prin
consultare cu Ministerul Justiţiei, elaborează metodologia privind modalitatea de participare la programele speciale de
consiliere psihologică organizate de către serviciile de specialitate publice sau private.*)

______

*)A se vedea Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 2.524/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind
modalitatea de participare la programele speciale de consiliere psihologică, organizate de către serviciile de specialitate
publice sau private, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 30 ianuarie 2019.
CAPITOLUL IV: Ordinul de protecţie provizoriu
SECŢIUNEA 1: Competenţă şi condiţii de fond pentru emitere
Art. 28
(1) Ordinul de protecţie provizoriu se emite de către poliţiştii care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, constată că
există un risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de
violenţă domestică, în scopul diminuării acestui risc.
(2) Poliţiştii constată existenţa riscului iminent prevăzut la alin. (1) pe baza evaluării situaţiei de fapt care rezultă din:
a) probele obţinute ca urmare a verificării sesizărilor privind violenţa domestică, atunci când actele de violenţă
domestică nu fac obiectul cercetării sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni;
b) probele strânse potrivit prevederilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi
completările ulterioare, atunci când actele de violenţă domestică fac obiectul cercetării sub aspectul săvârşirii unor fapte
care intră sub incidenţa prevederilor art. 199 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările
ulterioare.
(3) Poliţiştii evaluează situaţia de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului şi potrivit metodologiei de utilizare a
acestuia, stabilite potrivit prevederilor art. 37.
(4) În cazul în care, ca urmare a evaluării situaţiei de fapt, se constată că sunt întrunite condiţiile pentru emiterea
ordinului de protecţie provizoriu, prevăzute la alin. (1), poliţiştii emit ordinul de protecţie provizoriu, potrivit prevederilor
art. 30 şi potrivit procedurii şi modelului stabilite potrivit prevederilor art. 37.
(5) În cazul în care, ca urmare a evaluării situaţiei de fapt, se constată că nu sunt întrunite condiţiile pentru emiterea
ordinului de protecţie provizoriu, prevăzute la alin. (1), poliţiştii au obligaţia de a informa persoanele care susţin că sunt
victime ale violenţei domestice cu privire la posibilitatea formulării unei cereri pentru emiterea unui ordin de protecţie
potrivit prevederilor art. 38 şi de a pune la dispoziţia acestora formularul de cerere prevăzut la art. 41.
(6) Emiterea ordinului de protecţie provizoriu nu împiedică luarea unei măsuri preventive potrivit prevederilor Legii nr.
135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
SECŢIUNEA 2: Verificarea sesizărilor privind violenţa domestică
Art. 29
(1) Pentru verificarea sesizărilor privind violenţa domestică, aflarea adevărului şi soluţionarea justă a sesizării, poliţiştii
au dreptul să obţină probe prin următoarele mijloace:
a) constatarea prin propriile simţuri şi consemnarea celor constatate într-un înscris ori înregistrarea celor constatate cu
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mijloace tehnice;
b) consultarea bazelor de date la care au acces potrivit atribuţiilor de serviciu şi consemnarea celor constatate într-un
înscris;
c) declaraţiile persoanelor implicate în actele de violenţă domestică, ale persoanelor care au asistat la producerea
actelor de violenţă domestică şi ale altor persoane care pot comunica informaţii cu privire la persoanele implicate în
actele de violenţă domestică;
d) înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de provenienţa acestora;
e) înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau postărilor în mediul electronic şi/sau de telefonie mobilă.
(2) Pentru verificarea sesizărilor privind violenţa domestică şi în scopul obţinerii de probe cu privire la aspectele ce fac
obiectul sesizării, poliţiştii au dreptul de a pătrunde în domiciliul sau reşedinţa oricărei persoane fizice, fără acordul
acesteia, precum şi în sediul oricărei persoane juridice, fără acordul reprezentantului legal al acesteia, dacă sesizarea
indică în mod expres că actele de violenţă domestică au loc sau au avut loc în spaţiile respective.
(3) Poliţiştii pot folosi forţa şi mijloacele din dotare, în mod adecvat şi proporţional, pentru a pătrunde în spaţiile
prevăzute la alin. (2).
(4) Acţiunile poliţiştilor în spaţiile prevăzute la alin. (2), inclusiv cele de pătrundere, pot fi înregistrate cu mijloacele
audiovideo sau foto din dotare, fără consimţământul persoanelor, înregistrările sau fotografiile constituind probe în
sensul alin. (1) lit. a) şi urmând regimul probelor prevăzute de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau de Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările
ulterioare, după caz.
(5) Poliţiştii strâng probele potrivit dispoziţiilor prevăzute de Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările
ulterioare, atunci când, în cursul verificării sesizărilor privind violenţa domestică, constată că sunt întrunite condiţiile
prevăzute de lege pentru ca actele de violenţă domestică săvârşite să facă obiectul cercetării sub aspectul săvârşirii
unor infracţiuni.
SECŢIUNEA 3: Condiţii de formă pentru emiterea ordinului de protecţie provizoriu
Art. 30
(1) Ordinul de protecţie provizoriu cuprinde în mod obligatoriu menţiuni cu privire la:
a) data, ora şi locul unde este emis;
b) numele, prenumele, calitatea şi unitatea de poliţie din care face parte poliţistul care îl emite;
c) date care să asigure identificarea agresorului/agresorilor împotriva căruia/cărora se dispun obligaţii sau interdicţii prin
acesta;
d) date care să asigure identificarea victimei/victimelor sau a altor persoane în favoarea cărora se dispun măsuri de
protecţie prin acesta;
e) descrierea motivelor de fapt care au determinat dispunerea acestuia şi indicarea probelor pe baza cărora a fost
evaluată situaţia de fapt;
f) temeiul de drept pentru emiterea acestuia;
g) data şi ora la care începe aplicarea măsurilor de protecţie dispuse potrivit art. 31, precum şi data şi ora la care
acestea încetează;
h) dreptul de a contesta ordinul de protecţie provizoriu, termenul de exercitare a acestui drept şi instanţa la care se
poate depune contestaţia.
(2) Ordinul de protecţie se semnează în mod obligatoriu de către poliţistul care îl emite.
SECŢ IUNEA 4: Măsuri de protecţie ce se pot dispune prin ordinul de protecţie provizoriu, în scopul
diminuării riscului constatat
Art. 31
(1) Prin ordinul de protecţie provizoriu se dispun, pentru o perioadă de 5 zile, una ori mai multe măsuri de protecţie,
apte să contribuie la diminuarea riscului iminent constatat, dintre următoarele obligaţii sau interdicţii:
a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa comună, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de
proprietate;
b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor în locuinţa comună;
c) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de membrii familiei
acesteia, astfel cum sunt definiţi potrivit prevederilor art. 5, ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de
învăţământ a persoanei protejate;
d) obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere;
e) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute.
(2) Măsurile de protecţie prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se dispun împreună.
(3) Măsura de protecţie prevăzută la alin. (1) lit. d) se dispune dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) a fost dispusă măsura prevăzută la alin. (1) lit. c);
b) atunci când s-a dispus obligarea agresorului de a păstra o distanţă minimă faţă de victimă şi, după caz, membrii
familiei acesteia, persoanele protejate îşi exprimă acordul de a purta un sistem electronic de supraveghere care să
permită verificarea respectării obligaţiei agresorului.
(4) Ordinul de protecţie provizoriu va cuprinde şi menţiunea că încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse la alin. (1)
constituie infracţiune, potrivit prevederilor art. 47 alin. (2).
(5) Dacă prin ordinul provizoriu de protecţie s-a luat măsura evacuării temporare a agresorului, iar acesta nu are
asigurată cazarea din altă sursă, i se va asigura de îndată informarea şi orientarea, la cererea sa, către centrele
rezidenţiale care oferă cazare pentru persoanele fără adăpost sau adăposturile de noapte, gestionate de autorităţile
administraţiei publice locale, sau orice alt loc adecvat. În situaţia în care agresorul solicită cazarea într-un centru
rezidenţial din categoria celor menţionate mai sus, acesta va fi orientat şi condus de îndată către centrele rezidenţiale
gestionate de autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, către alte centre sociale adecvate de către echipa
mobilă prevăzută la art. 51.
(6) În cazul în care agresorul nu doreşte să beneficieze de cazarea pusă la dispoziţie potrivit alin. (5) şi optează să
locuiască la o rudă sau la orice altă persoană, i se va solicita să dea o declaraţie privind adresa la care va locui şi
persoana care îi va asigura cazarea. În cazul în care agresorul refuză să dea respectiva declaraţie, se va consemna
acest fapt în procesul-verbal întocmit potrivit prevederilor art. 33 alin. (4).
(7) Autorităţile şi instituţiile publice competente au obligaţia ca, din oficiu sau la solicitarea unităţilor de poliţie ori a
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oricărei persoane interesate, să pună în aplicare măsuri de protecţie urgente şi specifice cu privire la minori, persoane
cu dizabilităţi sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecţie provizoriu.
SECŢIUNEA 5: Punerea în aplicare a ordinului de protecţie provizoriu
Art. 32
(1) Obligaţiile şi interdicţiile dispuse împotriva agresorilor prin ordinele de protecţie provizorii devin obligatorii imediat
după emiterea acestora, fără somaţie şi fără trecerea vreunui termen.
(2) Perioada de 5 zile prevăzută la art. 31 alin. (1) se calculează pe ore, adică are o durată de 120 de ore, şi începe să
curgă de la momentul la care s-a emis ordinul de protecţie provizoriu.
(3) Poliţiştii pot folosi forţa şi mijloacele din dotare, în mod adecvat şi proporţional, pentru punerea în aplicare a
măsurilor de protecţie dispuse prin ordinele de protecţie provizorii.
(4) Măsurile de protecţie dispuse potrivit art. 31 alin. (1) lit. e) se execută pe loc de către poliţiştii prezenţi la locul
emiterii ordinelor de protecţie provizorii, dacă armele se află în spaţiile în care au fost făcute verificări potrivit
prevederilor art. 29 alin. (2) sau în apropierea acestora.
(5) În cazul în care nu este posibilă executarea măsurilor de protecţie dispuse potrivit prevederilor art. 31 alin. (1) lit.
e) în condiţiile alin. (4), poliţiştii care emit ordinele de protecţie provizorii iau măsurile necesare pentru executarea în cel
mai scurt timp a acestora.
Art. 33
(1) Ordinul de protecţie provizoriu se comunică agresorului şi victimei.
(2) Comunicarea se realizează prin înmânarea, sub semnătură, a unei copii sau duplicat, după caz, al ordinului de
protecţie provizoriu, la locul emiterii acestuia, imediat după emitere.
(3) Ordinul de protecţie provizoriu se consideră comunicat agresorului şi în următoarele situaţii:
a) agresorul refuză să primească o copie sau refuză să semneze de primire;
b) agresorul părăseşte locul emiterii ordinului de protecţie, după ce i s-a adus la cunoştinţă că este necesar să aştepte
comunicarea rezultatului verificărilor ce se efectuează în legătură cu sesizarea privind violenţa domestică.
(4) Poliţistul care emite ordinul de protecţie provizoriu întocmeşte un proces-verbal în care consemnează situaţiile
prevăzute la alin. (3).
(5) Ordinul de protecţie provizoriu se consideră comunicat agresorului şi în situaţia în care acesta nu a fost prezent la
realizarea verificărilor în legătură cu sesizarea privind violenţa domestică sau la emiterea ordinului de protecţie
provizoriu, însă se poate face dovada, cu declaraţii de martor, cu înregistrări video sau audio, indiferent de provenienţa
acestora, sau cu înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau postărilor în mediul electronic sau de telefonie mobilă,
că s-a comunicat agresorului faptul că a fost emis un ordin de protecţie provizoriu, precum şi conţinutul măsurilor de
protecţie dispuse prin acesta.
(6) În cazurile prevăzute la alin. (3) şi (5) agresorul are dreptul, oricând în perioada de valabilitate a ordinului de
protecţie provizoriu, să solicite şi să obţină, de la unitatea de poliţie din care face parte poliţistul care l-a emis, o copie a
acestuia.
SECŢIUNEA 6: Confirmarea şi contestarea ordinului de protecţie provizoriu
Art. 34
(1) Ordinul de protecţie provizoriu se înaintează de către unitatea de poliţie din care face parte poliţistul care l-a emis,
pentru confirmare, parchetului de pe lângă judecătoria competentă în a cărei rază teritorială a fost emis, în termen de
24 de ore de la data emiterii.
(2) Ordinul de protecţie provizoriu se înaintează parchetului competent potrivit prevederilor alin. (1) însoţit de
formularul de evaluare a riscului şi de mijloacele de probă obţinute potrivit prevederilor art. 29 sau strânse potrivit
prevederilor Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Mijloacele de probă strânse potrivit
prevederilor Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi înaintate în copie certificată de organul
de cercetare penală.
(3) Procurorul de la parchetul competent potrivit prevederilor alin. (1) decide cu privire la necesitatea menţinerii
măsurilor de protecţie dispuse de organul de poliţie în termen de 48 de ore de la emiterea ordinului de protecţie
provizoriu.
(4) Procurorul confirmă necesitatea menţinerii măsurilor de protecţie dispuse de organul de poliţie prin ordinul de
protecţie provizoriu, aplicând o rezoluţie cu caracter administrativ pe exemplarul original al acestuia.
(5) În cazul în care constată că nu mai este necesară menţinerea măsurilor de protecţie dispuse, procurorul poate
dispune motivat încetarea măsurilor de protecţie, cu menţionarea momentului de la care acestea încetează. Procurorul
comunică acest lucru de îndată unităţii de poliţie care a înaintat ordinul de protecţie provizoriu, care ia măsuri pentru
informarea imediată a persoanelor ce făceau obiectul acestuia.
(6) Imediat după confirmarea prevăzută la alin. (4), procurorul înaintează ordinul de protecţie provizoriu, însoţit de
documentele care au stat la baza emiterii şi confirmării acestuia, judecătoriei competente în a cărei rază teritorială a
fost emis, însoţit de o cerere pentru emiterea ordinului de protecţie, întocmită potrivit prevederilor art. 40 alin. (3) lit.
a) şi art. 41.
(7) În situaţia înaintării ordinului de protecţie provizoriu potrivit prevederilor alin. (6), durata iniţială pentru care a fost
dispus se prelungeşte, de drept, cu durata necesară îndeplinirii procedurii judiciare de emitere a ordinului de protecţie,
cu informarea agresorului despre acest fapt.
Art. 35
(1) Ordinul de protecţie provizoriu poate fi contestat la instanţa de judecată competentă potrivit prevederilor art. 34
alin. (1), în termen de 48 de ore de la comunicare.
(2) Contestaţia se judecă cu citarea părţilor. Neprezentarea acestora nu împiedică judecarea cauzei.
(3) Contestaţia se soluţionează în regim de urgenţă, dar nu mai târziu de data la care expiră termenul pentru care a
fost emis ordinul de protecţie provizoriu, în camera de consiliu, cu citarea organului constatator.
(4) Participarea procurorului este obligatorie.
(5) Hotărârea prin care se soluţionează contestaţia este definitivă.
Art. 36
Dispoziţiile prezentului capitol se completează în mod corespunzător cu cele privind ordinul de protecţie.
SECŢIUNEA 7: Acte subsecvente
Art. 37
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(1) Modalitatea de gestionare de către poliţişti a cazurilor de violenţă domestică se stabileşte prin ordin al ministrului
afacerilor interne şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale.*)

____
*)A se vedea Ordinul ministrului afacerilor interne şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 146/2.578/2018 privind
modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1110 din 28 decembrie 2018.
(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) cuprinde:
a) procedura de intervenţie a poliţiştilor în cazurile de violenţă domestică şi de cooperare cu celelalte instituţii cu
atribuţii în prevenirea şi combaterea violenţei domestice;
b) modelul formularului de evaluare a riscului şi metodologia de utilizare a acestuia;
c) procedura de emitere şi modelul ordinului de protecţie provizoriu;
d) procedura de punere în executare a ordinului de protecţie provizoriu.
(3) La stabilirea, potrivit alin. (1), a formularului de evaluare a riscului şi a metodologiei de utilizare a acestuia sunt
avute în vedere cel puţin următoarele:
a) determinarea criteriilor de evaluare a riscului ce pot fi relevante pentru violenţa domestică, între care se includ, în
mod obligatoriu, următoarele criterii: forma de violenţă domestică exercitată, caracterul repetitiv al actelor de violenţă
domestică, vulnerabilitatea persoanei/persoanelor împotriva căreia/cărora se exercită violenţa domestică, contextul
producerii actelor de violenţă domestică şi conduita persoanei/persoanelor care exercită actele de violenţă domestică;
b) prezentarea modului de utilizare a criteriilor de evaluare a riscului şi de interpretare a rezultatelor obţinute prin
aplicarea criteriilor respective.
CAPITOLUL V: Ordinul de protecţie
Art. 38
(1) Persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din
partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de
protecţie prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre următoarele măsuri - obligaţii sau
interdicţii:
a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;
b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei;
c) limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi
astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;
d) cazarea/plasarea victimei, cu acordul acesteia, şi, după caz, a copiilor, într-un centru de asistenţă dintre cele
prevăzute la art. 19;
e) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de membrii familiei
acesteia, astfel cum sunt definiţi potrivit prevederilor art. 5, ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de
învăţământ a persoanei protejate;
f) interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le
frecventează ori le vizitează periodic;
g) obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere;
h) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;
i) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute;
j) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.
(2) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. g) se dispune dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) a fost dispusă una dintre măsurile prevăzute la alin. (1) lit. e) sau f);
b) atunci când s-a dispus obligarea agresorului de a păstra o distanţă minimă faţă de victimă şi, după caz, membrii
familiei acesteia, persoanele protejate îşi exprimă acordul de a purta un sistem electronic de supraveghere care să
permită verificarea respectării obligaţiei agresorului.
(3) Prin aceeaşi hotărâre, instanţa poate dispune şi suportarea de către agresor a chiriei şi/sau a întreţinerii pentru
locuinţa temporară unde victima, copiii minori sau alţi membri de familie locuiesc ori urmează să locuiască din cauza
imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familială.
(4) Pe lângă oricare dintre măsurile dispuse potrivit alin. (1), instanţa poate dispune şi obligarea agresorului să urmeze
consiliere psihologică, psihoterapie şi poate recomanda internarea voluntară sau, după caz, poate solicita internarea
nevoluntară, în condiţiile Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată.
În cazul în care agresorul este consumator de substanţe psihoactive, instanţa poate dispune, cu acordul acestuia,
integrarea acestuia într-un program de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, conform art. 22 din Legea
nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
(5) Prin aceeaşi hotărâre, instanţa poate dispune luarea unei măsuri de control al respectării ordinului de protecţie şi
pentru prevenirea încălcării acestuia, precum:
a) obligarea agresorului de a se prezenta periodic, la un interval de timp stabilit de instanţă potrivit împrejurărilor, la
secţia de poliţie competentă cu supravegherea respectării ordinului de protecţie;
b) obligarea agresorului de a da informaţii organului de poliţie cu privire la noua locuinţă, în cazul în care prin ordin s-a
dispus evacuarea lui din locuinţa familiei;
c) verificări periodice şi/sau spontane privind locul în care se află agresorul.
(6) Dispozitivul hotărârii va cuprinde şi menţiunea că încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de
protecţie constituie infracţiune, conform art. 47 alin. (1).
Art. 39
(1) Durata măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie se stabileşte de judecător, fără a putea depăşi 6 luni de la data
emiterii ordinului.
(2) Dacă hotărârea nu cuprinde nicio menţiune privind durata măsurilor dispuse, acestea vor produce efecte pentru o
perioadă de 6 luni de la data emiterii ordinului.
Art. 40
(1) Cererea pentru emiterea ordinului de protecţie este de competenţa judecătoriei de pe raza teritorială în care îşi are
domiciliul sau reşedinţa victima.
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(2) Cererea pentru emiterea ordinului poate fi introdusă de victimă personal sau prin reprezentant legal.
(3) Cererea poate fi introdusă în numele victimei şi de:
a) procuror;
b) reprezentantul autorităţii sau structurii competente, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, cu atribuţii în materia
protecţiei victimelor violenţei domestice;
c) reprezentantul oricăruia dintre furnizorii de servicii sociale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice,
acreditaţi conform legii, cu acordul victimei.
Art. 41
(1) Cererea privind emiterea ordinului de protecţie se întocmeşte potrivit formularului de cerere prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta lege.
(2) Cererea este scutită de taxa judiciară de timbru.
Art. 42
(1) Cererile pentru emiterea ordinului de protecţie se judecă în camera de consiliu, participarea procurorului fiind
obligatorie.
(2) Asistenţa juridică a persoanei care solicită ordinul de protecţie este obligatorie.
(3) Asistenţa juridică a persoanei împotriva căreia se solicită ordinul de protecţie este obligatorie.
(4) Judecata se face de urgenţă şi cu precădere. Dispoziţiile art. 200 şi 201 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, privind verificarea cererii şi regularizarea acesteia, respectiv fixarea primului
termen de judecată, nu sunt aplicabile. Citarea părţilor se face potrivit regulilor privind citarea în cauze urgente.
(5) În caz de urgenţă deosebită, instanţa poate emite ordinul de protecţie şi fără citarea părţilor, chiar şi în aceeaşi zi,
pronunţându-se pe baza cererii şi a actelor depuse, fără concluziile părţilor.
(6) În soluţionarea cererii nu sunt admisibile probe a căror administrare necesită timp îndelungat.
(7) Procurorul are obligaţia de a informa persoana care solicită ordinul de protecţie asupra prevederilor legale privind
protecţia victimelor infracţiunii.
(8) Pronunţarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordinului se face în cel mult 48 de ore de la
pronunţare.
(9) Soluţionarea cererilor nu poate depăşi un termen de 72 de ore de la depunerea cererii, cu excepţia cazului în care,
anterior, s-a emis un ordin de protecţie provizoriu, durata iniţială pentru care acesta este dispus fiind prelungită, de
drept, cu durata necesară îndeplinirii procedurii judiciare de emitere a ordinului de protecţie, cu informarea agresorului
despre acest fapt.
Art. 43
În cazurile prevăzute la art. 40 alin. (3) şi art. 34 alin. (6), victima poate renunţa, potrivit prevederilor art. 406 din
Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la judecarea cererii privind ordinul de
protecţie.
Art. 44
(1) Ordinul de protecţie este executoriu.
(2) Executarea hotărârii se face fără somaţie sau fără trecerea vreunui termen.
(3) Respectarea ordinului de protecţie este obligatorie şi pentru persoana protejată prin intermediul său.
Art. 45
(1) Hotărârea prin care se soluţionează cererea de emitere a ordinului de protecţie este supusă numai apelului, în
termen de 3 zile de la pronunţare dacă s-a dat cu citarea părţilor, şi de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor.
(2) Instanţa de apel poate suspenda executarea până la judecarea apelului, dar numai cu plata unei cauţiuni al cărei
cuantum se va stabili de către aceasta.
(3) Apelul se judecă cu citarea părţilor. Dispoziţiile art. 42 alin. (1), (3), (4), (6) şi (8) sunt aplicabile în mod
corespunzător.
(4) Participarea procurorului este obligatorie.
Art. 46
(1) O copie a dispozitivului hotărârii prin care s-a dispus cererea de emitere a ordinului de protecţie se comunică, în
maximum 5 ore de la momentul pronunţării hotărârii, structurilor Poliţiei Române în a căror rază teritorială se află
locuinţa victimei şi/sau a agresorului, precum şi Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
(2) Ordinul de protecţie prin care se dispune oricare dintre măsurile prevăzute la art. 38 alin. (1) se pune în executare
de îndată, de către sau, după caz, sub supravegherea poliţiei.
(3) Pentru punerea în executare a ordinului de protecţie, poliţistul poate intra în locuinţa familiei şi în orice anexă a
acesteia, cu consimţământul persoanei protejate sau, în lipsă, al altui membru al familiei.
(4) Organele de poliţie au îndatorirea să supravegheze modul în care se respectă hotărârea judecătorească prin care
s-a dispus ordinul de protecţie şi să sesizeze organul de urmărire penală în caz de sustragere de la executare.
(5) Odată cu comunicarea ordinului de protecţie prin care s-a luat măsura evacuării temporare a agresorului, organul
de poliţie are obligaţia de a-l informa pe acesta cu privire la dreptul de a avea posibilitatea de a solicita găzduirea în
cadrul centrelor rezidenţiale pentru persoanele fără adăpost sau al adăposturilor de noapte, care funcţionează în
conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau în cadrul altor locuri
adecvate. Accesul agresorilor în centrele pentru persoanele fără adăpost şi adăposturile de noapte se realizează pe
baza constatării încadrării agresorului în definiţia prevăzută la art. 6 lit. z) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, fiind exceptate situaţiile în care agresorul reprezintă un risc pentru siguranţa beneficiarilor.
(6) În exercitarea atribuţiilor de supraveghere a respectării ordinului de protecţie, organele de poliţie pun în aplicare
măsuri de prevenire a nerespectării hotărârii, care pot consta în: efectuarea de vizite inopinate la locuinţa persoanei
vătămate, apelarea telefonică de control a victimei/agresorului, solicitarea unor informaţii din partea vecinilor, colegilor
de la locul de muncă al victimei/agresorului, de la unitatea de învăţământ frecventată de victimă/agresor sau din partea
altor persoane care ar putea furniza informaţii relevante, precum şi orice alte modalităţi specifice activităţii poliţieneşti.
(7) În cazul în care se constată sustragerea de la executarea ordinului de protecţie, va fi sesizat organul de urmărire
penală.
(8) În cazul în care persoana protejată prin ordinul de protecţie încalcă dispoziţiile acestuia, ea va fi obligată la
acoperirea cheltuielilor generate de emiterea şi punerea în executare a ordinului.
(9) Modul de calcul al cheltuielilor generate de emiterea şi punerea în executare a ordinelor de protecţie la care poate fi
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obligată persoana protejată se va stabili prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului afacerilor interne.
Art. 47
(1) Încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecţie a oricăreia dintre măsurile
prevăzute la art. 38 alin. (1), (4) şi (5) lit. a) şi b) şi dispuse prin ordinul de protecţie constituie infracţiune şi se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecţie provizoriu a oricăreia dintre
măsurile prevăzute la art. 31 alin. (1) şi dispuse prin ordinul de protecţie provizoriu constituie infracţiune şi se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
Art. 48
La expirarea duratei măsurilor de protecţie, persoana protejată poate solicita un nou ordin de protecţie, dacă există
indicii că, în lipsa măsurilor de protecţie, viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea i-ar fi puse în pericol.
Art. 49
(1) Persoana împotriva căreia s-a dispus o măsură prin ordinul de protecţie pe durata maximă poate solicita revocarea
ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse.
(2) Revocarea se poate dispune dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) agresorul a respectat interdicţiile sau obligaţiile impuse;
b) agresorul a urmat consiliere psihologică, psihoterapie, tratament de dezintoxicare ori orice altă formă de consiliere
sau terapie care a fost stabilită în sarcina sa ori care i-a fost recomandată sau a respectat măsurile de siguranţă, dacă
asemenea măsuri s-au luat, potrivit legii;
c) dacă există o evaluare a riscului de recidivă realizată potrivit competenţelor de către un serviciu de probaţiune, care
indică un grad de risc suficient de scăzut şi faptul că agresorul nu mai prezintă un real pericol pentru victima violenţei
domestice sau pentru familia acesteia, astfel cum este definită potrivit prevederilor art. 5.
(3) Cererea de revocare se soluţionează cu citarea părţilor şi a unităţii de poliţie care a pus în executare ordinul de
protecţie a cărui revocare se solicită. Participarea procurorului este obligatorie.
Art. 50
Dacă, odată cu soluţionarea cererii, instanţa constată existenţa uneia dintre situaţiile care necesită instituirea unei
măsuri de protecţie specială a copilului, va sesiza de îndată autoritatea publică locală cu atribuţii privind protecţia
copilului.
CAPITOLUL VI: Intervenţia de urgenţă
Art. 51
(1) Intervenţia de urgenţă se realizează din perspectiva acordării serviciilor sociale prin intermediul unei echipe mobile
formate din reprezentanţi ai Serviciului Public de Asistenţă Socială, denumit în continuare SPAS.
(2) Echipa mobilă are rol de verificare a semnalărilor, de evaluare iniţială şi de realizare a demersurilor necesare pentru
depăşirea riscului imediat, constând în: transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile în care victima
necesită îngrijiri medicale, sesizarea organelor de cercetare penală, sesizarea organelor competente pentru emiterea
unui ordin de protecţie provizoriu, orientarea către Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, denumită
în continuare DGASPC, sau, după caz, la SPAS, în vederea găzduirii în centre rezidenţiale adecvate nevoilor şi aplicării
managementului de caz pentru victime şi agresori.
(3) Semnalarea situaţiilor urgente de violenţă domestică pentru care este necesar sprijinul din partea serviciilor sociale
se realizează prin intermediul liniilor telefonice ale instituţiilor publice abilitate să intervină în cazurile de violenţă
domestică, inclusiv al liniilor telefonice de urgenţă.
(4) Personalul din cadrul SPAS realizează evaluarea gradului de risc, din perspectiva acordării serviciilor sociale, pe baza
unui instrument specific, care se aprobă, împreună cu procedura pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă
domestică, prin ordin emis de către ministrul muncii şi protecţiei sociale.*)

______
*)A se vedea Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 2.525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia
de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 6 februarie
2019.
Art. 52
(1) Pentru verificarea semnalărilor privind violenţa domestică, reprezentanţii SPAS au drept de acces în sediile sau
punctele de lucru ale persoanelor juridice, precum şi la domiciliul persoanelor fizice.
(2) Managementul de caz se asigură de către compartimentul violenţă domestică din cadrul DGASPC. În scopul de a
asigura accesul neîngrădit la găzduire în situaţiile de urgenţă, precum şi la restul serviciilor sociale existente pentru
victimele violenţei domestice, precum şi pentru agresori, DGASPC depune diligenţele necesare pe lângă SPAS şi
furnizorii privaţi de servicii sociale de pe raza teritorială a judeţului. Victimele pot fi găzduite în orice serviciu social cu
această destinaţie, indiferent de domiciliul acestora, unde există un loc disponibil.
CAPITOLUL VII: Finanţarea în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice
Art. 53
Activităţile în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice se finanţează din următoarele surse:
a) bugetul de stat;
b) bugetele fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi
şi alte costuri se asigură din fonduri publice;
c) bugetele fondurilor externe nerambursabile;
d) bugetele locale ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi al Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, precum şi ale municipiilor, oraşelor şi comunelor; autorităţile locale au responsabilitatea de a estima
dimensiunea locală a situaţiilor de violenţă domestică şi de a aloca un buget adecvat activităţilor din domeniu;
e) donaţii, sponsorizări şi alte surse, în condiţiile legii.
Art. 54
(1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale prin Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi poate
finanţa sau, după caz, cofinanţa programe de interes naţional care au ca scop prevenirea şi combaterea violenţei
domestice, precum şi ocrotirea şi sprijinirea familiei în vederea creşterii calităţii vieţii acesteia, din fonduri alocate de la
bugetul de stat cu această destinaţie, din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, precum şi din alte resurse, în
condiţiile legii.
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(2) Serviciile sociale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice pot fi dezvoltate şi prin:
a) finanţarea în parteneriat a serviciilor sociale pentru asigurarea continuităţii serviciului, în conformitate cu nevoia
socială şi cu principiul subsidiarităţii;
b) finanţarea proiectelor-pilot pentru implementarea programelor din domeniul asistenţei sociale.
Art. 55
Programele de interes naţional prevăzute la art. 54 alin. (1), complementare acţiunilor finanţate la nivel local, au
următoarele obiective:
a) realizarea investiţiilor necesare pentru dezvoltarea, diversificarea, restructurarea şi buna funcţionare a serviciilor
sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice;
b) susţinerea funcţionării serviciilor sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice;
c) realizarea de studii, cercetări şi publicaţii în domeniu;
d) instruirea personalului de specialitate din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice, în special instruirea
personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor sociale şi serviciilor sociale pentru prevenirea şi
combaterea violenţei domestice, precum şi instruirea personalului din cadrul instituţiilor cu competenţe în domeniu
desemnat să instrumenteze cazurile de violenţă domestică;
e) informarea, conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice privind drepturile victimelor violenţei domestice, precum şi
fenomenul violenţei domestice;
f) menţinerea şi dezvoltarea sistemului de înregistrare, raportare şi management al cazurilor de violenţă domestică;
g) sprijinirea victimelor prin programe de recuperare a sănătăţii şi de reinserţie socială;
h) asistarea agresorilor prin tratamente de dezalcoolizare, dezintoxicare, psihologice şi psihiatrice;
i) iniţierea şi coordonarea parteneriatelor sociale în scopul prevenirii şi combaterii violenţei domestice;
j) orice alte obiective corespunzătoare domeniului de activitate al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
Art. 56
Finanţarea serviciilor sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice se asigură din:
a) bugetele locale ale autorităţilor administraţiei publice locale care au aprobat înfiinţarea acestora, precum şi din
subvenţii acordate în condiţiile legii;
b) sume din donaţii şi sponsorizări;
c) fonduri externe, rambursabile şi nerambursabile;
d) din alte surse, cu respectarea legislaţiei în domeniu.
CAPITOLUL VIII: Contravenţii
Art. 57
(1) Constituie contravenţii, dacă potrivit legii penale nu constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă între 1.000
lei şi 5.000 lei următoarele fapte:
a) refuzul primirii în adăpost ori refuzul de a acorda, la solicitarea motivată a asistentului social, îngrijire medicală
gratuită celui aflat în suferinţă vizibilă, pentru înlăturarea consecinţelor violenţelor;
b) schimbarea destinaţiei adăpostului.
(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 500 lei şi 1.000 lei refuzul părăsirii adăpostului,
indiferent de motiv, în momentul în care condiţiile care au determinat internarea au dispărut.
(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 500 lei şi 1.000 lei încercarea persoanei care a comis
acte de agresiune de a pătrunde în incinta adăpostului în care se află sau crede că se află victima.
(4) Constituie contravenţii, dacă potrivit legii penale nu constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 2.000
lei la 7.000 lei următoarele fapte:
a) nerespectarea obligaţiei de a lua măsurile specifice prevăzute la art. 13 alin. (1);
b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 18 alin. (2).
(5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (4) se realizează de către inspectorii sociali,
conform prevederilor legale aplicabile în materie contravenţională.
(6) Contravenţiile se constată şi sancţiunile se aplică, conform legii, de către asistenţii sociali, primar sau împuterniciţii
acestuia.
(7) Contravenţiilor le sunt aplicabile dispoziţiile 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.
Art. 58
Supravegherea respectării măsurilor de protecţie dispuse potrivit art. 31 alin. (1) şi art. 38 alin. (1), cu ajutorul unui
sistem electronic de supraveghere, se realizează în condiţii stabilite prin lege.
CAPITOLUL IX: Dispoziţii finale
Art. 59
Prezenta lege*) intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
_____
*)Legea nr. 174/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2018.
-****-
NOTĂ:
Reproducem mai jos prevederile art. II-IV şi ale menţiunii de transpunere a Directivei 2012/29/UE din Legea nr.
174/2018, care nu sunt încorporate în forma republicabilă a Legii nr. 217/2003 şi care se aplică în continuare ca
dispoziţii proprii ale actului modificator:
"- Art. II:
În cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma violenţă în familie se înlocuieşte cu sintagma violenţă domestică,
cu excepţia Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.
- Art. III
În tot cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma unităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie se
înlocuieşte cu sintagma servicii sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice.
- Art. IV
De la data intrării în vigoare a prezentei legi*) se stabilesc următoarele obligaţii, după cum urmează:
_____
*)Legea nr. 217/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003.
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- a) procedura prevăzută la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în
familie, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi;
- b) în vederea reglementării serviciilor sociale prevăzute la art. 15 alin. (4) lit. a) **) din Legea nr. 217/2003, cu
modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenţia
Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi elaborează şi supune spre aprobare proiectul de hotărâre
privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi
a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
____
**) - Art. 15 alin. (4) lit. a) a devenit art. 16 alin. (4) lit. a) în forma republicată. A se vedea nota de subsol de la art.
16 alin. (8).
- c) în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii prevăzute la lit. b), Agenţia Naţională pentru Egalitatea
de Şanse între Femei şi Bărbaţi elaborează şi supune spre aprobare ministrului muncii şi justiţiei sociale, proiectul de
ordin privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale, organizate ca servicii de informare şi
consiliere pentru victimele violenţei domestice de tip linie telefonică de urgenţă - help-line;***)

_____

***)A se vedea nota de subsol de la art. 16 alin. (8).
- d) metodologia prevăzută la art. 22 alin. (4) ****) din Legea nr. 217/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
se elaborează în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi;
_____
****) - Art. 22 alin. (4) a devenit art. 27 alin. (4) în forma republicată. A se vedea nota de subsol de la art. 27 alin.
(4).
- e) ordinul prevăzut la art. 2210 alin. (1) *****) din Legea nr. 217/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se
emite în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi;
_____
*****) - Art. 2210 alin. (1) a devenit art. 37 alin. (1) în forma republicată. A se vedea nota de subsol de la art. 37 alin.
(1).
- f) ordinul comun prevăzut la art. 31 alin. (9) ******) din Legea nr. 217/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, se emite în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi;
_____
******) - Art. 31 alin. (9) a devenit art. 46 alin. (9) în forma republicată.
- g) ordinul prevăzut la art. 351*******) din Legea nr. 217/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se emite în
termen de 90 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (...)
_____
*******) - Art. 351 a devenit art. 51 în forma republicată.
*
Prezenta lege transpune parţial prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (3) lit. a) şi b) din Directiva 2012/29/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile,
sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului, publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 315 din 14 noiembrie 2012."
_____
*)Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 183/2020 privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi
combaterea violenţei domestice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 19 august 2020,
dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice a fost republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 205 din 24 martie 2014, şi ulterior, a mai fost modificată şi completată prin:
- Ordonanţa Guvernului nr. 6/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi
combaterea violenţei în familie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 29 ianuarie 2015,
aprobată prin Legea nr. 160/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 23 iunie 2015;
- Legea nr. 272/2015 privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 12 noiembrie 2015;
- Legea nr. 351/2015 privind modificarea art. 27 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea
violenţei în familie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 30 decembrie 2015;
- Legea nr. 35/2017 privind completarea art. 23 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în
familie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 29 martie 2017;
- Legea nr. 174/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei
în familie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2018;
- Legea nr. 212/2019 privind modificarea alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea
violenţei domestice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 12 noiembrie 2019;
- Legea nr. 106/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei
domestice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 6 iulie 2020;
- Legea nr. 162/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa
persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din
4 august 2020.
ANEXĂ: CERERE PRIVIND EMITEREA ORDINULUI DE PROTECŢIE
I. Date privind autoritatea sau organismul care formulează cererea (dacă este cazul)
Denumirea:
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Legea 217/2003 M.Of. 948 din 15-oct-2020

pag. 13 12/18/2020 : lex@snppc.ro



Persoana desemnată cu formularea cererii:
II. Date privind agresorul
Numele şi prenumele:
Adresă:
Telefon:
Fax:
E-mail:
III. Asistenţa juridică
Victima are un avocat?
Dacă victima nu are avocat, i se va acorda asistenţă juridică din oficiu.

DA/NU

IV. Date privind victima violenţei domestice
Numele: Prenumele:
Locul şi data naşterii: Cetăţenia:
Sexul: F/M
Prenumele tatălui: Prenumele mamei:
Act de identitate: C I/BI/Paşaport Serie ............ nr. ...................
CNP

Adresa1): Doreşte să rămână secretă? DA/NU

Telefon2): Doreşte ca numărul să rămână secret? DA/NU

______

1)Dacă victima declară că doreşte să abandoneze domiciliul familial, nu este necesar să se indice noua adresă la care
se mută, ci doar adresa unde locuieşte în prezent. Adresa indicată trebuie să fie una la care partea poate primi citaţiile
şi celelalte acte de procedură.
2)Poate fi indicat orice număr la care reclamantul are garanţia că va putea primi citaţiile şi celelalte acte de procedură.
V. Reprezentantul legal al victimei (dacă este cazul)
Numele: Prenumele:
Locul şi data naşterii: Cetăţenia:
Sexul: F/M
Prenumele tatălui: Prenumele mamei:
Adresa:
Telefon:

VI. Relaţia dintre victima violenţei domestice şi persoana împotriva căreia se solicită emiterea ordinului de protecţie
(pârât)
1. Victima a mai formulat anterior vreo cerere, plângere, reclamaţie etc. împotriva aceleiaşi persoane? DA/NU
În caz afirmativ, se va indica numărul acestora.
2. Ştiţi dacă pârâtul este parte în vreun proces cu privire la vreo infracţiune sau contravenţie? DA/NU
În caz afirmativ, indicaţi, dacă ştiţi, instanţa la care se află dosarul şi numărul acestuia.
3. Există o legătură de rudenie sau de altă natură cu pârâtul?
4. Situaţia familială - persoane care convieţuiesc în locuinţă

Numele şi prenumele Data naşterii Gradul de rudenie

VII. Descrierea faptelor pentru care se solicită emiterea ordinului de protecţie
1. Relatarea faptelor şi locul desfăşurării lor
2. Ce alte acte de violenţă s-au produs anterior împotriva persoanelor (victimă, membri ai familiei, minori sau alte
persoane) sau asupra bunurilor?
3. A avut loc vreun act de violenţă în prezenţa minorilor?
4. Există vreo situaţie de risc pentru minori, inclusiv posibilitate de a fi luaţi fără drept de pârât?
5. Pârâtul deţine arme sau are acces la arme prin natura muncii sale ori din alte motive?
6. Există martori la faptele descrise?
7. Ce alte probe pot susţine declaraţiile? (de exemplu, linii telefonice tăiate/rupte, telefoane mobile sparte, alte obiecte
distruse, mesaje telefonice înregistrate, inclusiv sms, scrisori, fotografii, documente etc.)
8. Aţi beneficiat anterior de o hotărâre judecătorească privind emiterea unui ordin de protecţie? DA/NU
NOTĂ:
Dacă la pct. 8 răspunsul a fost DA, menţionaţi hotărârile judecătoreşti privind emiterea ordinului de protecţie şi
precizaţi, după caz, numărul hotărârilor şi durata valabilităţii ordinului de protecţie, după cum urmează:
"hotărârea judecătorească nr. ........ din data de .............. emisă de către ........................ (instanţa care a pronunţat
hotărârea judecătorească), cu valabilitate ............... (durata de valabilitate a ordinului de protecţie). Ordinul de
protecţie emis a fost respectat DA/NU."
VIII. Asistenţa medicală a victimei
1. Victima a suferit leziuni fizice sau a fost maltratată psihologic? DA/NU
2. A primit îngrijiri în vreun centru medical? DA/NU
3. Deţine certificat medico-legal, medical sau alte documente medicale? DA/NU
În caz afirmativ, acestea se vor anexa în copie.
În caz negativ, se vor indica centrul medical şi data consultului medical.
IX. Măsurile care se solicită a fi dispuse prin ordinul de protecţie
a) evacuarea temporară a pârâtului din locuinţă, indiferent dacă acesta este
titularul dreptului de proprietate;

DA/NU

b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor în locuinţa familiei; DA/NU
c) limitarea dreptului de folosinţă al pârâtului, dacă este posibil, doar asupra unei
părţi a locuinţei comune, astfel încât pârâtul să nu vină în contact cu victima;

DA/NU

d.1) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de
victimă;

DA/NU

d.2) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de
copiii victimei sau faţă de alte rude ale acesteia;

DA/NU
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d.3) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de
reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;.

DA/NU

În caz afirmativ, se vor menţiona datele de identificare a acestor locuri
e) interdicţia pentru pârât de a se deplasa în anumite localităţi sau zone
determinate pe care victima le frecventează ori le vizitează periodic; În caz
afirmativ, se vor identifica aceste localităţi şi zone.

DA/NU

f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice
alt mod, cu victima;

DA/NU

g) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute; DA/NU
h) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora; În caz afirmativ,
se vor indica numele, prenumele şi data naşterii copiilor, persoana către care se
propune încredinţarea.

DA/NU

i) suportarea de către pârât a chiriei şi/sau a întreţinerii pentru locuinţa temporară
unde victima, copiii minori sau alţi membri ai familiei locuiesc ori urmează să
locuiască din cauza imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familială. În caz
afirmativ, care este suma considerată necesară şi ce reprezintă?

DA/NU

X. Alte măsuri
1. Victima are o activitate remunerată?
În caz afirmativ, se va indica, cu aproximaţie, suma pe care o primeşte.

DA/NU

2. Pârâtul are loc de muncă sau desfăşoară o activitate remunerată?
În caz afirmativ, se indică suma lunară aproximativă pe care pârâtul o primeşte,
dacă se cunoaşte.

DA/NU

3. Există alte surse de venituri ale familiei?
În caz afirmativ, să se indice suma aproximativă, dacă se cunoaşte.

DA/NU

XI. Alte precizări considerate ca relevante
Data
.............................
Semnătura
.............................
Domnului preşedinte al Judecătoriei............................

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 948 din data de 15 octombrie 2020
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LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*) -
Republicare
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Poliţia Română face parte din Ministerul Afacerilor Interne şi este instituţia specializată a statului, care exercită atribuţii
privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi
descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.
Art. 2
Activitatea Poliţiei Române constituie serviciu public specializat şi se realizează în interesul persoanei, al comunităţii,
precum şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.
Art. 3
În îndeplinirea misiunilor care îi revin Poliţia Română cooperează cu instituţiile statului şi colaborează cu asociaţiile şi
organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în limitele legii.
Art. 4
(1) Poliţia Română se organizează corespunzător împărţirii administrativ-teritoriale a ţării.
(2) Poliţia Română se poate organiza şi conform specificului unor sectoare ale economiei naţionale - transporturi
feroviare, aeriene, navale - sau al unor obiective economice şi sociale, în funcţie de importanţa şi de numărul acestora.
(3) Unităţile de poliţie se înfiinţează prin ordin al ministrului afacerilor interne.
CAPITOLUL II: Organizare şi funcţionare
SECŢIUNEA 1: Structura organizatorică
Art. 5
Poliţia Română are următoarea structură organizatorică:
a) Inspectoratul General al Poliţiei Române;
b) unităţi teritoriale aflate în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţia generală de poliţie a
municipiului Bucureşti şi inspectoratele judeţene de poliţie;
c) instituţii de învăţământ pentru formarea şi pregătirea continuă a personalului;
d) alte unităţi necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice poliţiei, înfiinţate potrivit legii.
Art. 6
În cadrul Poliţiei Române funcţionează Corpul Naţional al Poliţiştilor, persoană juridică de drept public, ale cărei atribuţii
sunt stabilite prin legea privind statutul poliţistului**).
________
**) A se vedea Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7
Inspectoratul General al Poliţiei Române este unitatea centrală a poliţiei, cu personalitate juridică şi competenţă
teritorială generală, care conduce, îndrumă şi controlează activitatea unităţilor de poliţie subordonate, desfăşoară
activităţi de investigare şi cercetare a infracţiunilor deosebit de grave, circumscrise crimei organizate, criminalităţii
economico-financiare sau bancare, a altor infracţiuni ce fac obiectul cauzelor penale aflate în supravegherea Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege.
Art. 8
(1) Inspectoratul General al Poliţiei Române este condus de un inspector general, cu rang de secretar de stat, numit
prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului afacerilor interne, după consultarea Corpului Naţional al
Poliţiştilor.
(2) Inspectorul general este ajutat de adjuncţi numiţi de către ministrul afacerilor interne, la propunerea sa, cu
consultarea Corpului Naţional al Poliţiştilor.
Art. 9
(1) În cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române funcţionează Consiliul Superior, denumit în continuare Consiliu,
constituit din inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, adjuncţii inspectorului general al
Inspectoratului General al Poliţiei Române, şefii direcţiilor generale şi ai direcţiilor din Inspectoratul General al Poliţiei
Române, 5 şefi ai unităţilor teritoriale ale poliţiei, desemnaţi prin rotaţie în fiecare an, preşedintele Corpului Naţional al
Poliţiştilor şi rectorul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".
(2) Consiliul se întruneşte o dată pe trimestru sau ori de câte ori este nevoie, sub conducerea inspectorului general al
Inspectoratului General al Poliţiei Române. Consiliul analizează şi hotărăşte activităţile Poliţiei Române conform
strategiei Ministerului Afacerilor Interne. Hotărârile se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.
Hotărârile Consiliului se duc la îndeplinire prin grija inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române.
(3) Desemnarea nominală a membrilor Consiliului şi funcţionarea acestuia se stabilesc prin dispoziţie a inspectorului
general al Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Art. 10
În aplicarea legii inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române emite dispoziţii obligatorii pentru
personalul din subordine, la elaborarea cărora consultă Corpul Naţional al Poliţiştilor şi Consiliul.
Art. 11
Inspectoratul General al Poliţiei Române are în structura sa organizatorică direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri,
înfiinţate prin ordin al ministrului afacerilor interne, în limita fondurilor la dispoziţie.
SECŢIUNEA 2: Unităţi teritoriale din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române
Art. 12
(1) În municipiul Bucureşti se organizează şi funcţionează ca unitate cu personalitate juridică Direcţia generală de poliţie
a municipiului Bucureşti, condusă de un director general, ajutat de adjuncţi.
(2) În judeţe se organizează şi funcţionează, ca unităţi cu personalitate juridică, inspectorate de poliţie, conduse de un
inspector-şef, ajutat de adjuncţi.
(3) Directorul general al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti şi inspectorii-şefi ai inspectoratelor de
poliţie judeţene sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea inspectorului
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general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, după consultarea Corpului Naţional al Poliţiştilor şi cu avizul
consultativ al prefectului.
Art. 13
(1) În cadrul Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează unităţi de poliţie ale
sectoarelor, corespunzător organizării administrativ-teritoriale a acestuia.
(2) În fiecare sector se organizează şi funcţionează secţii de poliţie. Numărul acestora se stabileşte prin ordin al
ministrului afacerilor interne, în funcţie de întinderea teritoriului, numărul populaţiei, de numărul şi importanţa
obiectivelor economice, sociale şi politice.
Art. 14
(1) În municipii şi oraşe funcţionează poliţii municipale şi orăşeneşti, iar în comune, posturi de poliţie.
(2) În municipii pot fi înfiinţate secţii de poliţie, iar în comunele cu sate şi cătune dispersate pot fi înfiinţate birouri de
poliţie, potrivit criteriilor prevăzute la art. 13 alin. (2).
Art. 15
(1) În structura organizatorică a Poliţiei Române pot fi înfiinţate şi alte unităţi pentru prevenirea şi combaterea
infracţionalităţii.
(2) Numărul, competenţa şi structura organizatorică ale acestor unităţi se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor
interne, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, după consultarea Corpului
Naţional al Poliţiştilor.
(3) Şefii unităţilor organizate în condiţiile alin. (1) şi (2) sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului
afacerilor interne.
Art. 16
(1) Atribuţiile şi structura organizatorică ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei generale de poliţie a
municipiului Bucureşti şi inspectoratelor de poliţie judeţene se stabilesc prin regulamente de organizare şi funcţionare.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General al Poliţiei Române se aprobă de ministrul
afacerilor interne, iar cele ale unităţilor teritoriale, de către inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei
Române.
SECŢIUNEA 3: Autoritatea teritorială de ordine publică
Art. 17
(1) La nivelul municipiului Bucureşti şi al fiecărui judeţ se organizează şi funcţionează autoritatea teritorială de ordine
publică, organism cu rol consultativ, a cărui activitate se desfăşoară în interesul comunităţii.
(2) Autoritatea teritorială de ordine publică este constituită din şeful Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti
sau al inspectoratului de poliţie judeţean, un reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri
desemnaţi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv de consiliul judeţean, 3 reprezentanţi ai comunităţii
desemnaţi de primarul general al municipiului Bucureşti, respectiv de preşedintele consiliului judeţean, şeful Direcţiei
generale de jandarmi a municipiului Bucureşti sau al inspectoratului judeţean, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă al Municipiului Bucureşti sau şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean, şeful serviciului teritorial al
Poliţiei de Frontieră Române şi, după caz, şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ.
(3) Participarea şefului Direcţiei generale de jandarmi a municipiului Bucureşti sau al inspectoratului de jandarmi
judeţean şi a şefului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti sau a şefului inspectoratului
pentru situaţii de urgenţă judeţean în autoritatea teritorială de ordine publică se realizează în legătură cu activităţile
desfăşurate de aceste instituţii în calitate de forţe de sprijin care participă la planificarea şi executarea activităţilor de
menţinere a ordinii şi siguranţei publice sub conducerea Poliţiei Române.
(4) Aspectele referitoare la activităţile desfăşurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne şi cele ale poliţiei locale în
planul menţinerii ordinii şi siguranţei publice se prezintă integrat prin intermediul Direcţiei generale de poliţie a municipiului
Bucureşti sau inspectoratului de poliţie judeţean.
(5) Desemnarea nominală a autorităţii teritoriale de ordine publică este validată de către Consiliul General al Municipiului
Bucureşti sau de către consiliul judeţean pentru o perioadă de 4 ani.
(6) Autoritatea teritorială de ordine publică este condusă de un preşedinte ales cu votul majoritar din rândul consilierilor
din Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau al consiliilor judeţene pe o perioadă de 4 ani.
Art. 18
Autoritatea teritorială de ordine publică are următoarele atribuţii:
a) contribuie la elaborarea planului de activităţi şi la fixarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă minimali, având
ca scop protejarea intereselor comunităţii şi asigurarea climatului de siguranţă publică;
b) sesizează şi propune măsuri de înlăturare a deficienţelor din activitatea de poliţie;
c) face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la
încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, potrivit prezentei legi;
d) organizează consultări cu membrii comunităţilor locale şi cu organizaţiile neguvernamentale cu privire la priorităţile
siguranţei persoanei şi a ordinii publice;
e) prezintă trimestrial informări în şedinţele Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale consiliului judeţean, după
caz, asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii;
f) elaborează anual un raport asupra eficienţei activităţii unităţilor de poliţie, care se dă publicităţii.
Art. 19
(1) Autoritatea teritorială de ordine publică se întruneşte în şedinţe ordinare sau extraordinare, trimestrial sau ori de
câte ori este nevoie.
(2) La şedinţele autorităţii teritoriale de ordine publică au dreptul să participe, cu statut de invitat, prefectul municipiului
Bucureşti, respectiv al judeţului, primarul general al municipiului Bucureşti, respectiv preşedintele consiliului judeţean,
conducătorii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice
centrale de specialitate. Şedinţele autorităţii teritoriale de ordine publică pot fi şi publice.
(3) În exercitarea atribuţiilor sale autoritatea teritorială de ordine publică emite hotărâri cu caracter de recomandare.
(4) Autoritatea teritorială de ordine publică nu are competenţe în problemele operative ale poliţiei.
Art. 20
Cheltuielile necesare pentru desfăşurarea activităţii autorităţii teritoriale de ordine publică se suportă din bugetul
municipiului Bucureşti, respectiv din cel al judeţului.
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Art. 21
Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică se aprobă prin hotărâre*) a
Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne şi a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în
termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi**).
________
*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
autorităţii teritoriale de ordine publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 5 august 2002.
**) Prezenta lege a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 9 mai 2002.
SECŢIUNEA 4: Raporturile dintre poliţie şi autorităţile administraţiei publice locale
Art. 22
(1) În plan teritorial unităţile de poliţie cooperează cu prefecţii, autorităţile administraţiei publice locale, autorităţile
judecătoreşti, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale, precum şi cu reprezentanţi ai comunităţii.
(2) În vederea înfiinţării unor noi unităţi, secţii, birouri sau posturi de poliţie vor fi consultate Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor ori comunelor, după caz, care vor
pune la dispoziţie spaţiile necesare funcţionării acestora.
Art. 23
(1) Şeful Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, şefii inspectoratelor de poliţie judeţene, ai poliţiilor
municipale şi orăşeneşti şi ai posturilor de poliţie comunale prezintă informări anuale în faţa autorităţii teritoriale de
ordine publică, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, consiliilor municipale, orăşeneşti sau
comunale, după caz, referitoare la măsurile întreprinse în îndeplinirea atribuţiilor specifice.
(2) Şefii unităţilor prevăzute la alin. (1) informează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, prefecţii, primarul
general al municipiului Bucureşti, preşedinţii consiliilor judeţene, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, ai municipiilor,
oraşelor şi comunelor, după caz, despre evoluţia fenomenelor antisociale şi modul în care au fost îndeplinite sarcinile pe
plan local.
Art. 24
Unităţile teritoriale de poliţie cooperează cu consiliile locale şi, după caz, cu primarii pentru îndeplinirea hotărârilor sau
dispoziţiilor scrise ale acestora, emise în limita competenţelor lor în domeniul ordinii publice.
Art. 25
(1) În cazuri justificate de evenimente deosebite, între autorităţile administraţiei publice locale şi unităţile de poliţie, de
comun acord, se pot încheia protocoale în vederea îndeplinirii eficiente a atribuţiilor poliţiei.
(2) Dacă poliţia nu îşi îndeplineşte responsabilităţile în baza protocolului încheiat, administraţia publică se poate adresa
organului superior de poliţie.
CAPITOLUL III: Atribuţiile Poliţiei Române
Art. 26
(1) Poliţia Română are următoarele atribuţii principale:
1. apără viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanelor, proprietatea privată şi publică, celelalte drepturi şi
interese legitime ale cetăţenilor şi ale comunităţii;
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, sănătatea şi integritatea persoanelor, a proprietăţii private şi publice,
precum şi a altor interese legitime ale comunităţii;
3. sprijină unităţile de jandarmerie cu informaţii pentru asigurarea sau restabilirea ordinii şi liniştii publice, cu ocazia
mitingurilor, manifestaţiilor cultural-sportive şi altele asemenea;
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;
5. 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 pune în pericol
viaţa, sănătatea sau integritatea corporală a persoanei;
6. 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;
7. avizează şi controlează, în condiţiile legii, înfiinţarea societăţilor private de detectivi, pază, supraveghere şi gardă de
corp;
8. culege informaţii în vederea cunoaşterii, prevenirii şi combaterii infracţiunilor, precum şi a altor fapte ilicite;
9. realizează activităţi de prevenire şi combatere a corupţiei, a criminalităţii economico-financiare, a celei
transfrontaliere, a infracţiunii în domeniul informaticii şi a crimei organizate;
10. desfăşoară, potrivit competenţei, activităţi pentru constatarea faptelor penale şi efectuează cercetări în legătură cu
acestea;
11. asigură paza şi funcţionarea, în condiţiile legii, a locurilor de reţinere şi de arest preventiv organizate în cadrul
unităţilor de poliţie;
12. constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, potrivit legii;
13. asigură protecţia martorului, colaboratorului, informatorului şi a victimei, în condiţiile legii;
14. asigură protecţia poliţiştilor, magistraţilor şi a familiilor acestora, în cazurile în care viaţa, integritatea corporală sau
avutul acestora sunt supuse unor ameninţări, precum şi a conducătorilor autorităţilor străine, cu atribuţii în domeniul
afacerilor interne sau justiţiei, aflaţi în România în vizite oficiale sau în misiune;
15. desfăşoară activităţi de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi penale, executării pedepselor sau altor
hotărâri judecătoreşti, precum şi a persoanelor dispărute;
16. desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a migraţiei ilegale;
161. desfăşoară activităţi specifice, direct sau în cooperare cu alte entităţi publice sau private, potrivit competenţelor
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stabilite prin lege, pentru protecţia animalelor;
(la data 16-oct-2020 Art. 26, alin. (1), punctul 16. din capitolul III completat de Art. II din Ordonanta urgenta 175/2020 )

17. 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 interpretare a
urmelor sau de evaluare a comportamentului infracţional ori a personalităţii criminale;
18. 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 pentru identificarea unor noi metode şi
mijloace;
19. exercită controlul, potrivit legii, asupra deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, a materialelor explozive, a
precursorilor de explozivi, asupra modului în care se efectuează operaţiunile cu arme, muniţii, materii explozive şi
precursori de explozivi, precum şi asupra funcţionării atelierelor de reparat arme şi asupra poligoanelor de tir;
20. exercită controlul asupra respectării regimului materialelor radioactive şi nucleare, substanţelor toxice şi
stupefiante, precum şi asupra altor obiecte şi materii supuse autorizării, potrivit legii;
21. supraveghează şi controlează circulaţia pe drumurile publice, în afara cazurilor exceptate prin lege, şi colaborează
cu alte autorităţi publice, instituţii, asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, pentru îmbunătăţirea organizării şi
sistematizării circulaţiei, asigurarea stării tehnice a autovehiculelor, perfecţionarea pregătirii conducătorilor auto şi
luarea unor măsuri de educaţie rutieră a participanţilor la trafic;
22. desfăşoară activităţi specifice de poliţie în domeniul transporturilor feroviare, navale şi aeriene;
23. exercită controlul asupra legalităţii stabilirii domiciliului sau reşedinţei cetăţenilor români şi străini aflaţi pe teritoriul
ţării, în condiţiile legii;
24. ţine evidenţa nominală a cetăţenilor români cu obligaţii militare în mediul rural;
25. organizează, în condiţiile legii, cazierul judiciar pentru ţinerea evidenţei persoanelor condamnate ori împotriva
cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal şi constituie baza de date necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor
operative specifice poliţiei;
26. efectuează studii şi cercetări privind dinamica infracţionalităţii în România şi propune măsuri de prevenire a
acesteia;
27. acordă sprijin, potrivit legii, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în vederea desfăşurării activităţii
acestora;
28. participă, în condiţiile legii, împreună cu alte unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne, în colaborare cu trupe ale
Ministerului Apărării Naţionale, unităţi de protecţie civilă şi alte organe prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi
evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi
catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
29. colaborează cu instituţiile de învăţământ şi cu organizaţiile neguvernamentale pentru pregătirea antiinfracţională a
populaţiei;
30. 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;
31. participă la constituirea forţelor internaţionale de poliţie, destinate unor misiuni de instruire, asistenţă şi cooperare
poliţienească sau pentru acţiuni umanitare;
32. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin Poliţia Română îşi organizează propria bază de date, potrivit legii.
Art. 27
(1) Ministrul afacerilor interne, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, desemnează poliţişti care au calitatea de organe de cercetare ale poliţiei judiciare.
(2) Urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de procuror în cazul infracţiunilor săvârşite de poliţiştii care au
calitatea de organe de cercetare ale poliţiei judiciare.
Art. 28
(1) În îndeplinirea activităţilor specifice poliţistul are competenţa teritorială corespunzătoare unităţii de poliţie din care
face parte.
(2) În caz de continuare a unei măsuri sau activităţi specifice poliţistul poate acţiona şi pe raza teritorială a altor unităţi
de poliţie, comunicând despre aceasta unităţii competente.
(3) În caz de detaşare sau misiune ordonată pe raza teritorială a altei unităţi de poliţie, poliţistul are competenţa
teritorială stabilită pentru acea unitate. Poliţistul încadrat în Inspectoratul General al Poliţiei Române are competenţă
teritorială generală.
(4) Poliţistul este obligat să intervină şi în afara orelor de program, a atribuţiilor sale de serviciu şi a competenţei
teritoriale a unităţii din care face parte, când ia cunoştinţă de existenţa unei infracţiuni flagrante, precum şi pentru
conservarea probelor în cazul altor infracţiuni a căror cercetare va fi efectuată de organele competente.
CAPITOLUL IV: Personalul Poliţiei Române
Art. 29
(1) Personalul Poliţiei Române se compune din poliţişti, alţi funcţionari publici şi personal contractual.
(2) Drepturile şi îndatoririle specifice ale poliţistului se stabilesc prin statut.*)

________
*) A se vedea Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 30
Personalul contractual este supus reglementărilor din legislaţia muncii, în măsura în care prin prezenta lege nu se
dispune altfel.
CAPITOLUL V: Drepturi şi obligaţii
Art. 31
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(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, în condiţiile prezentei legi;
b) să conducă persoane la sediul poliţiei, ca măsură administrativă, în condiţiile prezentei legi;
c) să invite la sediul poliţiei persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor poliţiei, prin
aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi motivului invitaţiei;
d) să pună în executare mandatele de aducere, mandatele de arestare şi pe cele de executare a pedepselor, în
condiţiile prevăzute de lege;
e) în cazul săvârşirii unei infracţiuni, al urmăririi unor infractori sau al unei acţiuni teroriste, să intre în incinta locuinţelor,
a unităţilor economice, a instituţiilor publice ori particulare, a organizaţiilor social-politice, indiferent de deţinător sau de
proprietar, precum şi la bordul oricăror mijloace de transport româneşti, cu respectarea dispoziţiilor legale;
f) să efectueze controlul corporal al persoanei legitimate şi, după caz, al bagajelor sau vehiculului utilizat de aceasta, în
condiţiile prezentei legi;
g) să efectueze controale şi razii atunci când există indicii temeinice cu privire la săvârşirea de infracţiuni ori ascunderea
unor infractori, bunuri provenite din infracţiuni sau posibile acţiuni teroriste;
h) să poarte asupra sa armamentul şi muniţia necesare, indiferent dacă este în uniformă sau echipat civil, şi să
folosească, pentru îndeplinirea misiunilor, autovehicule din dotare, cu sau fără însemnele distinctive ale poliţiei;
i) să folosească orice mijloace de transport şi comunicaţii, indiferent de proprietar sau deţinător, persoană fizică ori
persoană juridică, cu excepţia celor aparţinând corpului diplomatic, pentru luarea unor măsuri legale ce nu suferă
amânare şi nu pot fi aduse la îndeplinire altfel; cheltuielile vor fi achitate ulterior, la cererea proprietarilor, şi vor fi
suportate din fondurile unităţilor de poliţie sau, după caz, de către persoanele care au determinat intervenţia, nu mai
târziu de 15 zile;
j) să folosească gratuit mijloacele de transport în comun în timpul serviciului pentru executarea unor misiuni, iar
personalul din poliţia pentru transporturi, pe cele feroviare şi navale; folosirea mijloacelor de transport se face pe baza
legitimaţiei de serviciu;
k) să solicite, în condiţiile legii, sprijinul populaţiei pentru urmărirea, prinderea, imobilizarea şi conducerea la sediul poliţiei
a persoanelor ce fac obiectul acestei măsuri, precum şi să solicite, în condiţiile legii, sprijinul populaţiei pentru asistarea
la efectuarea unor acte procedurale;
l) să procedeze, în condiţiile legii, la cererea persoanelor interesate sau în scopul identificării criminalistice a persoanelor
care au săvârşit infracţiuni ori sunt suspecte de săvârşirea unor infracţiuni, la prelevarea sau, după caz, la procesarea
de profile genetice, amprente papilare, imagini faciale, semnalmente, semne particulare şi orice alte date biometrice,
stocate în baza de date criminalistice;
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;
n) să interzică, temporar, pătrunderea într-un spaţiu delimitat, marcat sau pe care l-a indicat, într-un imobil sau mijloc
de transport, ori să dispună evacuarea temporară din acestea a oricărei persoane, dacă există un pericol la adresa
vieţii, sănătăţii sau integrităţii corporale, a sa ori a altei persoane;
o) să avertizeze persoanele, prin orice mijloace de comunicare, 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.
(2) În exercitarea drepturilor conferite de prezenta lege poliţistul are obligaţia să respecte întocmai drepturile şi
libertăţile fundamentale ale omului, prevăzute de lege şi de Convenţia europeană a drepturilor omului.
(3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul este obligat să aibă un comportament civilizat, să dea
dovadă de amabilitate şi solicitudine, respectiv să adopte o atitudine politicoasă şi fermă. Poliţistul trebuie să
dovedească stăpânire de sine, capacitate de comunicare şi abilităţi de gestionare a situaţiilor conflictuale.
Art. 32
(1) În vederea obţinerii de date şi informaţii cu privire la activitatea persoanelor sau grupurilor de persoane suspectate
de pregătirea sau săvârşirea unor infracţiuni grave sau cu moduri de operare deosebite, precum şi pentru identificarea,
căutarea, localizarea şi/sau prinderea persoanelor date în urmărire potrivit legii, Poliţia Română poate folosi informatori.
(2) Sursele de informare, metodele şi mijloacele activităţii de culegere a informaţiilor au caracter confidenţial şi nu pot
fi dezvăluite de nimeni în nicio împrejurare. Excepţie fac cazurile în care îndatoririle funcţiei, nevoile justiţiei sau legea
impune dezvăluirea lor. În aceste situaţii dezvăluirea se va face, după caz, cu asigurarea protecţiei necesare.
(3) Prin activitatea de culegere, verificare şi valorificare a datelor şi informaţiilor poliţiştii nu trebuie în niciun fel să
lezeze sau să îngrădească în mod ilegal drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, viaţa privată, onoarea sau
reputaţia acestora.
(4) Ministerul Afacerilor Interne asigură protecţia şi încadrarea în muncă a poliţiştilor care, lucrând sub acoperire, au
fost deconspiraţi în împrejurări care exclud culpa acestora.
(5) Organizarea şi funcţionarea activităţii de culegere a informaţiilor pentru activitatea specifică poliţiei se stabilesc prin
ordin al ministrului afacerilor interne.
(6) Ministrul afacerilor interne prezintă, anual sau ori de câte ori se impune, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi
comisiilor de specialitate ale Parlamentului României rapoarte referitoare la activitatea de culegere a informaţiilor şi
fondurile utilizate în acest scop.
(7) Colectarea, stocarea şi utilizarea datelor despre persoanele aflate în atenţia poliţiei se fac în conformitate cu legea
şi cu principiile internaţionale privind protecţia datelor.
Art. 33
(1) Poliţistul este îndreptăţit 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.
(2) Poliţistul este îndreptăţit 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:

Legea 218/2002 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

pag. 5 12/17/2020 : lex@snppc.ro



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.
(3) Solicitarea de a adopta o poziţie inofensivă trebuie să fie adecvată pericolului pe care îl 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 fost avertizată prin cuvintele: Poliţia, stai! - Nu te apropia! ori de a nu se conforma
solicitărilor prevăzute la alin. (1), referitoare la renunţarea temporară la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac
armat, sau alin. (2).
Art. 34
(1) Poliţistul este îndreptăţit să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanei numai 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 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) Poliţistul este obligat să aducă la cunoştinţă persoanei, verbal, 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, 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 este îndreptăţit 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 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.
Art. 35
(1) Poliţistul este îndreptăţit să efectueze controlul corporal al persoanei legitimate şi, după caz, al bagajelor sau
vehiculului utilizat de aceasta, numai 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;
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.
(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 putând 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 obligaţia de a le deschide şi de a prezenta conţinutul bagajului.
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(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 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.
Art. 36
(1) Poliţistul este îndreptăţit să conducă o persoană la sediul poliţiei, atunci când:
a) în condiţiile art. 34 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 a 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 sediul poliţiei, în cel mai scurt
timp posibil de la momentul sosirii la sediu.
(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.
(5) Poliţistul are obligaţia de a permite persoanei să părăsească, de îndată, sediul poliţiei după finalizarea activităţilor
conform alin. (4) sau a măsurilor legale care se impun.
(6) Se interzice introducerea persoanei aflate în sediul poliţiei într-un centru de reţinere şi arestare preventivă.
(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. (5) şi (6) nu se aplică în cazul în care s-a dispus reţinerea ori
arestarea preventivă.
Art. 37
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.
Art. 38
(1) Persoana condusă la sediul poliţiei are următoarele drepturi:
a) de a fi informată cu privire la motivele conducerii la sediul poliţiei;
b) de a fi informată cu privire la drepturile ce îi revin;
c) de a formula contestaţie împotriva dispunerii măsurii, potrivit art. 39;
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 nicio 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 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) 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.
(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 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.
Art. 39
(1) Persoana condusă la sediul poliţiei, în situaţiile prevăzute la art. 36 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
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primeşte o dovadă de primire.
(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.
Art. 40
(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 la art. 38, 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 situaţiei persoanei şi luării măsurilor legale.
(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.
Art. 41
(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, poliţistul este îndreptăţit să utilizeze mijloace de constrângere, constând în:
forţa fizică, inclusiv aplicarea unor procedee de autoapărare sau imobilizare; 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 ce scopul intervenţiei a fost realizat.
(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 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 pentru pagubele produse.
(6) Pentru pagubele produse prin faptele poliţistului prevăzute la alin. (5) se angajează răspunderea statului, în
condiţiile legii.
Art. 42
(1) Poliţistul este îndreptăţit să folosească 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 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 forţei fizice nu trebuie să aibă ca scop provocarea unor suferinţe fizice, altele decât cele inerente
înfrângerii rezistenţei fizice a persoanei.
(3) Poliţistul este îndreptăţit să utilizeze mijloace adecvate pentru a opri şi a pătrunde în vehicule sau pentru a
pătrunde în orice spaţii închise în care se află persoana care se regăseşte în situaţiile prevăzute la alin. (1), în scopul
extragerii acesteia.
Art. 43
(1) Poliţistul este îndreptăţit să utilizeze 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 este îndreptăţit să utilizeze mijloacele prevăzute la alin. (1), dacă:
a) persoana condusă la sediul poliţiei este cunoscută cu un comportament violent la adresa sa, a persoanelor sau a
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 s-a sustras de la executarea unei măsuri preventive
sau a unei pedepse privative de libertate;
d) dotările mijlocului de transport utilizat sau itinerarul 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.
Art. 44
Poliţistul este îndreptăţit să utilizeze 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 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.
Art. 45
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
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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.
Art. 46
(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.
Art. 47
(1) 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. 44 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.
(2) Poliţistul este obligat să permită persoanei aflate în spaţiul public, împotriva căreia sunt folosite cătuşe sau alte
mijloace de imobilizare, să adopte măsuri adecvate pentru acoperirea feţei şi a mijloacelor de imobilizare.
Art. 48
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
îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege.
Art. 49
(1) 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.
(2) În cadrul pregătirii profesionale a poliţistului, potrivit alin. (1), va fi avută în vedere jurisprudenţa instanţelor
judecătoreşti şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, în special în ceea ce priveşte dreptul la viaţă, interzicerea
torturii, dreptul la libertate şi siguranţă, dreptul la respectarea vieţii private şi de familie şi interzicerea discriminării.
Art. 50
(1) Poliţia Română poate interveni în forţă, în condiţiile legii, împotriva celor care pun în pericol viaţa, integritatea sau
sănătatea persoanelor ori a organelor de ordine, precum şi împotriva celor care ameninţă cu distrugerea unor clădiri
sau bunuri de interes public ori privat.
(2) Folosirea mijloacelor din dotare se face numai după avertizarea şi somarea, prin mijloace de amplificare sonoră, a
participanţilor la dezordine asupra necesităţii respectării legii şi ordinii publice. Dacă după avertizare se încalcă în
continuare ordinea publică şi legile, poliţistul numit ca şef al dispozitivului de ordine sau şefii ierarhici îi somează pe
participanţi folosind formula: Prima somaţie: "Atenţiune, vă rugăm să părăsiţi...Vom folosi forţa!", urmată de semnale
sonore şi luminoase. Dacă după trecerea perioadei de timp necesare dispersării cei somaţi nu se supun, se foloseşte o
ultimă somaţie, astfel: Ultima somaţie: "Părăsiţi... Se va folosi forţa!"
(3) Dacă în astfel de situaţii, precum şi în cele prevăzute de art. 47 din Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de
foc şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare *), se impune uzul de armă, în prealabil se va folosi o ultimă
somaţie, astfel: "Părăsiţi... Se vor folosi armele de foc!"
________
*) A se vedea şi prevederile art. 137 alin. (2) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Folosirea mijloacelor de împiedicare şi constrângere încetează de îndată ce s-a restabilit ordinea publică.
Art. 51
Fiecare situaţie în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgenţă ierarhic. De îndată ce va fi posibil, raportul va fi
întocmit în scris. Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se comunică
de îndată procurorului competent, potrivit legii.
Art. 52
(1) 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.
(2) Poliţistul este îndreptăţit să pătrundă, în orice mod, într-o locuinţă sau într-un spaţiu delimitat 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 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 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 este îndreptăţit 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.
Art. 53
În toate situaţiile în care ia cunoştinţă direct ori când este sesizat despre posibile cazuri de abuz, neglijare, exploatare
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şi orice formă de violenţă asupra copilului, poliţistul este obligat să sesizeze direcţia generală de asistenţă socială şi
protecţia copilului, pentru luarea măsurilor prevăzute de lege.
Art. 54
(1) 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.
(2) Poliţistul este îndreptăţit 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.
Art. 55
(1) În vederea asigurării protecţiei persoanelor prevăzute la art. 26 alin. (1) pct. 13 şi 14, unitatea de poliţie
competentă 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 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.
Art. 56
(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. 52 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, ocazional, cu mijloace foto-audio-video sau prin alte mijloace tehnice din
dotare, momente operative cu privire la activităţi publice desfăşurate în locuri publice, fără 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 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 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.
Art. 57
(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;
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!".
Art. 58
(1) Poliţistul este obligat să verifice permanent competenţa acţiunilor sale.
(2) În efectuarea investigaţiilor poliţistul este obligat să se bazeze pe date sau informaţii privind săvârşirea unor fapte
ilegale.
CAPITOLUL VI: Asigurarea logistică, materială şi financiară
Art. 59

Legea 218/2002 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

pag. 10 12/17/2020 : lex@snppc.ro



(1) Poliţia Română poate deţine în folosinţă imobile, armament, muniţie, echipamente şi aparatură tehnică specifică,
necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege.
(2) Unităţile de poliţie utilizează, potrivit legii, un parc propriu de mijloace de transport, animale de serviciu şi alte
mijloace necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege.
(3) Pe lângă unităţile de poliţie se pot constitui secţii sau asociaţii sportive.
(4) Inspectoratul General al Poliţiei Române şi unităţile teritoriale ale poliţiei pot avea cabinete medicale care să asigure
asistenţa medicală la locul de muncă, pot deţine în folosinţă baze de tratament şi unităţi de cazare a personalului şi a
membrilor lor de familie pe timpul cât se află în misiune, concedii de odihnă sau tratament medical.
Art. 60
Inspectoratul General al Poliţiei Române şi unităţile teritoriale ale poliţiei folosesc locuinţe de protocol, de serviciu, de
intervenţie şi sociale ce pot fi repartizate poliţiştilor, celorlalţi funcţionari publici şi personalului contractual, precum şi
familiilor acestora.
Art. 61
Dotarea Poliţiei Române se realizează de către Ministerul Afacerilor Interne din fondurile alocate cu această destinaţie
prin legea bugetului de stat şi din alte surse constituite potrivit legii.
Art. 62
Inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române este abilitat:
a) să aprobe, în limitele competenţelor sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările proprii de investiţii şi să
urmărească executarea acestora la termenele stabilite;
b) să stabilească normele de întrebuinţare, întreţinere şi reparare pentru tehnica specială din dotare;
c) să execute controlul mijloacelor materiale şi băneşti repartizate unităţilor subordonate;
d) să exercite orice alte atribuţii conferite prin actele normative în domeniile asigurării materiale şi financiare.
CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale
Art. 63
Poliţia Română cooperează cu instituţii similare din alte state şi cu organisme internaţionale de profil, pe baza
înţelegerilor la care România este parte, inclusiv prin ofiţeri de legătură.
Art. 64
(1) În interesul asigurării ordinii publice şi securităţii colective, la solicitarea Preşedintelui României, cu aprobarea
Parlamentului, efective ale Poliţiei Române pot participa, în afara teritoriului naţional, la constituirea forţelor
internaţionale de poliţie destinate unor misiuni de instruire, asistenţă şi cooperare poliţienească, precum şi pentru
acţiuni umanitare.
(2) Pe timpul îndeplinirii misiunilor prevăzute la alin. (1) efectivele de poliţie participante vor avea statutul personalului
detaşat la organizaţii internaţionale şi vor beneficia de drepturile cuvenite potrivit legii.
Art. 65
Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea poliţiei comunitare pentru ordinea publică la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale se reglementează prin lege*).
________
*) A se vedea Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 8 mai
2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 66
Ziua Poliţiei Române este 25 martie.
Art. 67
Uniforma de poliţist, forma şi conţinutul insignei şi ale documentelor de legitimare a poliţiştilor se stabilesc prin
hotărâre**) a Guvernului.
________
**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor
distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
754 din 5 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 68
Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 26/1994 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei
Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 18 mai 1994, cu modificările şi completările
ulterioare.
-****-
________
*) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 192/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul ordinii şi siguranţei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 28 octombrie 2019,
dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea nr. 218/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 25 aprilie 2014, iar ulterior
a mai fost modificată şi completată prin:
- Legea nr. 40/2015 pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 12 martie 2015;
- Legea nr. 107/2015 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 19 mai 2015;
- Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 2 martie 2018;
- Legea nr. 12/2020 pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2020.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 170 din data de 2 martie 2020
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LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor - REPUBLICARE*)
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1) Paza şi protecţia sunt activităţi desfăşurate prin forţe şi mijloace specifice, în scopul asigurării siguranţei
obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenţa
materială a acestora, precum şi a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viaţa,
integritatea fizică sau sănătatea.
(2) Paza şi protecţia se realizează prin forţe şi mijloace militare sau civile, de către instituţiile specializate ale
autorităţilor administraţiei publice, sau în regim privat, de către proprietarii sau deţinătorii obiectivelor, bunurilor sau
valorilor, precum şi de către societăţile specializate de pază şi protecţie.
Art. 2
(1) Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome,
companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile reglementate de Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte
organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza
acestora.
(2) Persoanele fizice pot apela pentru protecţia personală la serviciile unor societăţi specializate de pază şi protecţie, în
condiţiile prezentei legi.
Art. 3
(1) În funcţie de importanţa, specificul şi valoarea bunurilor pe care le deţin, conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2
alin. (1), cu sprijinul de specialitate al poliţiei, pentru sistemele civile de pază, sau al jandarmeriei, pentru cele militare,
stabilesc modalităţi concrete de organizare şi de executare a pazei, după caz, cu efective de jandarmi, pază cu poliţişti
locali, pază proprie sau pază prin societăţi specializate.
(2) Unităţile grupate pe un anumit spaţiu pot organiza, cu avizul poliţiei, paza în comun cu poliţişti locali, pază proprie
sau prin societăţile specializate de pază. Conducătorii acestor unităţi stabilesc forma de pază, obligaţiile şi răspunderile
fiecărui beneficiar, inclusiv cele privind întocmirea planului de pază.
(3) La unităţile unde nu este posibilă realizarea unui sistem de pază organizat, conducătorii acestora sunt obligaţi să
execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmă sau alte asemenea
mijloace necesare asigurării pazei şi integrităţii bunurilor.
(4) Protecţia demnitarilor români şi a celor străini pe timpul şederii în România, a familiilor acestora, paza sediilor de
lucru şi a reşedinţelor acestora se asigură de Serviciul de Protecţie şi Pază, conform atribuţiilor prevăzute în legea
specială de organizare şi funcţionare a acestuia.
(5) Protecţia magistraţilor, a poliţiştilor şi jandarmilor, precum şi a membrilor de familie ai acestora, în cazurile în care
viaţa, integritatea corporală sau avutul acestor persoane sunt supuse unor ameninţări, se asigură de Ministerul
Afacerilor Interne, potrivit legii.
Art. 4
Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu revine
conducătorilor unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1).
Art. 5
(1) Paza se organizează şi se efectuează potrivit planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se
păzesc, cu avizul de specialitate al poliţiei. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de
pază.
(2) Pentru unităţile la care paza se asigură cu efective de jandarmi, avizul poliţiei nu este obligatoriu.
(3) Prin planul de pază se stabilesc în principal: caracteristicile obiectivului păzit, în zona respectivă, numărul de posturi
şi amplasarea acestora, necesarul de personal pentru pază, amenajările, instalaţiile şi mijloacele tehnice de pază şi de
alarmare, consemnul posturilor, legătura şi cooperarea cu alte organe cu atribuţii de pază a obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi persoanelor şi modul de acţiune în diferite situaţii. De asemenea, vor fi prevăzute şi regulile de acces, potrivit
dispoziţiilor conducătorului unităţii, precum şi documentele specifice serviciului de pază.
(4) În cazul unităţilor în care paza se asigură cu efective ale jandarmeriei, ale societăţilor specializate de pază şi
protecţie, ale poliţiştilor locali sau combinat, întocmirea planului de pază se face de către conducătorii unităţilor
beneficiare împreună cu comandanţii/şefii acestor efective.
(5) Documentele specifice necesare executării şi evidenţei serviciului de pază, cu excepţia celui executat cu efective de
jandarmi, şi modelele acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
CAPITOLUL II: Formele de pază
SECŢIUNEA 1: Paza cu efective de jandarmi
Art. 6
(1) Paza obiectivelor de importanţă deosebită pentru apărarea ţării, activitatea statului, economie, ştiinţă, cultură şi
artă, ale unor instituţii din domeniul financiar-bancar, a localurilor misiunilor diplomatice sau ale unor agenţii şi
reprezentanţe economice străine, a sediilor unor organizaţii internaţionale, precum şi a transporturilor valorilor
deosebite sau speciale se asigură cu efective de jandarmi.
(2) Paza cu efective de jandarmi se poate asigura şi la sediile unor organisme internaţionale care desfăşoară activităţi
pe teritoriul ţării, la cererea expresă a acestora, adresată Guvernului României.
(3) Unităţile bugetare şi sediile misiunilor diplomatice, precum şi unităţile de interes strategic care deţin instalaţii ori
obiective de o deosebită importanţă naţională, beneficiare de pază cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la
plată, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(4) Obiectivele de importanţă deosebită care nu sunt asigurate cu pază militară în timp de pace şi se iau în pază, la
mobilizare, de către Jandarmeria Română se stabilesc, din timp de pace, prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare
a Ţării şi se aprobă, la declararea mobilizării, prin hotărâre a Guvernului.
(5) Obiectivele şi valorile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi personalul, mijloacele materiale şi financiare necesare
asigurării pazei cu efective de jandarmi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(6) La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în situaţii care nu suferă amânare, la propunerea comandantului
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Jandarmeriei Române, ministrul afacerilor interne poate aproba asigurarea temporară a pazei cu efective de jandarmi a
unor obiective, bunuri, valori şi transporturi speciale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2).
(7) Prin situaţii care nu suferă amânare se înţelege stările de fapt caracterizate prin tensiuni interne, acte de dezordine
şi tulburarea gravă a ordinii publice, dezastre, furturi frecvente din proprietatea publică sau privată, care impun luarea
de îndată sub pază cu efective de jandarmi a unor obiective, amplasamente, suprafeţe de teren, altele decât cele
prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi situaţiile în care organele de stat cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi
siguranţei naţionale, în caz de pericol iminent, solicită expres această intervenţie.
(8) Paza cu efective de jandarmi, aprobată în condiţiile alin. (6), se ridică după încetarea situaţiei deosebite care a
impus instituirea acesteia.
(9) Ridicarea pazei cu efective de jandarmi se realizează, de regulă, prin hotărâre a Guvernului, în cazurile prevăzute la
alin. (1) şi (2), respectiv prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea comandantului Jandarmeriei Române,
în toate situaţiile în care beneficiarii pazei, indiferent de modalitatea prin care a fost instituită aceasta, nu respectă
obligaţiile prevăzute de lege sau cele contractuale, refuză încheierea ori reactualizarea contractului.
(10) Ridicarea pazei de la obiectivele asigurate cu efective de jandarmi se poate face în termen de 60 de zile de la
atenţionarea în scris a conducătorilor acestora, prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea comandantului
Jandarmeriei Române.
(11) În situaţia în care unităţile cărora li s-a prevăzut prin acte normative asigurarea pazei cu efective de jandarmi îşi
schimbă, îşi restrâng sau îşi încetează activitatea ori renunţă la această formă de pază, prin hotărâre a Guvernului de
ridicare a pazei, se vor stabili şi modalităţile de redistribuire a efectivelor disponibilizate şi a alocaţiilor bugetare aprobate
în acest sens.
(12) Instalarea pazei se va face numai după asigurarea de către beneficiarul serviciului de pază a condiţiilor stabilite
prin contractul încheiat cu unitatea de jandarmi şi prin planul de pază întocmit.
Art. 7
(1) Unităţile care beneficiază de pază cu efective de jandarmi încheie contracte de prestări de servicii cu unităţile de
jandarmi, la nivelul eşalonului care are organ financiar propriu.
(2) Serviciul de pază cu efective de jandarmi se efectuează contra cost, pe baza tarifelor stabilite de Ministerul
Afacerilor Interne, potrivit legii.
(3) Serviciul de pază se poate efectua şi în condiţiile în care, în contrapartidă, beneficiarul prestărilor de servicii oferă, la
rândul său, bunuri sau servicii, dacă acestea sunt necesare Jandarmeriei Române.
(4) Condiţiile efectuării serviciului de pază, conform alin. (3), se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60
de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(5) Veniturile realizate din paza şi prestarea altor servicii, organizate şi executate, potrivit legii, de unităţile de jandarmi,
se varsă integral la bugetul de stat.

(la data 01-dec-2015 Art. 7, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I din Legea 257/2015 )

Art. 8
(1) Paza cu efective de jandarmi se organizează şi se execută potrivit planului de pază, cu respectarea prevederilor
art. 5.
(2) Efectivele de jandarmi care asigură paza la obiective cu grad sporit de dificultate vor beneficia de aceleaşi sporuri
pentru condiţii periculoase, vătămătoare sau grele de muncă, după caz, ca şi personalul din obiectivul respectiv.
Art. 9
În unităţile unde, concomitent cu paza asigurată cu efective de jandarmi, funcţionează şi paza proprie, cu poliţişti locali
sau prin societăţi specializate de pază şi protecţie, acestea se vor integra, din punct de vedere operativ, în sistemul
unic de pază realizat şi condus de către jandarmerie.
SECŢIUNEA 2: Paza cu poliţişti locali şi paza proprie
Art. 10
Paza bunurilor şi a valorilor deţinute de persoane fizice sau juridice se poate asigura, în condiţiile legii, şi prin Corpul
gardienilor publici*), conform Legii nr. 26/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului gardienilor
publici**).
_______
*) Corpul gardienilor publici, reglementat prin Legea nr. 26/1993, s-a reorganizat succesiv în Poliţia Comunitară prin
Legea nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, iar aceasta în poliţia locală prin
Legea poliţiei locale nr. 155/2010, cu modificările ulterioare.
**) Această lege a fost abrogată prin Legea nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei
Comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 27 septembrie 2004, cu modificările şi
completările ulterioare. Legea nr. 371/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată, cu excepţia art.
20 şi 21 referitoare la serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes judeţean, prin Legea poliţiei
locale nr. 155/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 15 iulie 2010, cu modificările
ulterioare.
Art. 11
Paza proprie se organizează în raport cu natura obiectivelor, a bunurilor şi valorilor ce urmează a fi păzite, cu
amplasarea, întinderea şi vulnerabilitatea pe care le prezintă unele unităţi şi locuri din incinta acestora, cu numărul de
schimburi în care se desfăşoară activitatea, punctele de acces şi cu alte criterii specifice.
Art. 12
(1) Paza proprie se realizează cu personal calificat, angajat al unităţii beneficiare, conform legii.
(2) În funcţie de numărul personalului de pază, conducerea unităţii va numi un şef de serviciu sau un împuternicit care
să asigure selecţia, încadrarea, echiparea, dotarea cu armament şi mijloace de protecţie, precum şi pentru instruirea,
planificarea şi controlul acestuia.
(3) La unităţile unde numărul posturilor de pază este de peste 20, structura de conducere necesară este formată din
şeful serviciului de pază şi şeful de tură.
(4) La celelalte unităţi unde numărul de paznici este sub 20, activităţile specifice de pază se îndeplinesc de către un
împuternicit al conducerii unităţii.
(5) Şeful serviciului de pază sau împuternicitul cu paza se subordonează direct conducerii unităţii şi stabileşte împreună
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cu aceasta măsurile cele mai eficiente de pază.
Art. 13
(1) Personalul de pază proprie se compune din paznici, portari, controlori de acces sau alte persoane stabilite de
conducerea unităţii, din persoanele desemnate să asigure instruirea, controlul şi coordonarea activităţii de pază. Se
asimilează personalului de pază şi persoanele care cumulează atribuţiile de pază cu alte atribuţii de serviciu.
(2) Personalul din paza proprie se dotează cu uniforme, echipament de protecţie şi însemne distinctive, pe care le
poartă pe timpul executării serviciului.
Art. 14
(1) Cu avizul poliţiei, personalul din paza proprie a unităţilor poate fi dotat cu arme de foc, bastoane din cauciuc sau tip
tomfe, sprayuri lacrimogene şi alte mijloace, în raport cu importanţa obiectivelor, a bunurilor şi valorilor păzite.
(2) La unităţile unde funcţionează paza proprie şi paza cu efective de jandarmi, dotarea cu arme de foc, avizarea,
instruirea şi controlul personalului de pază se efectuează de către unitatea de jandarmi care coordonează sistemul unic
de pază.
SECŢIUNEA 3: Paza în mediul rural
Art. 15
Unităţile situate pe teritoriul localităţilor rurale îşi organizează paza conform prevederilor prezentei legi.
Art. 16
Persoanele fizice sau juridice care deţin, cu orice titlu, terenuri agricole îşi pot organiza, în asociere sau individual, pază
de câmp, prin una dintre formele de pază prevăzute de lege.
Art. 17
Paza căilor ferate, a pădurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vânătoare şi de pescuit, a conductelor pentru
transportul hidrocarburilor şi al produselor petroliere, a sistemelor de irigaţii, a reţelelor telefonice şi de transport al
energiei electrice se asigură de către operatorii economici de profil, în formele prevăzute de lege.
Art. 18
(1) În localităţile rurale se organizează paza comunală.
(2) Primarul este obligat să ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice şi ale cetăţenilor şi răspunde pentru
întocmirea planului de pază a comunei.
(3) Întocmirea planului de pază, instruirea şi controlul personalului de pază din localităţile rurale se efectuează de către
organele locale de poliţie sau de structurile implicate în activitatea de pază.
(4) Modalităţile de efectuare a pazei în mediul rural se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, după consultarea
prealabila a locuitorilor, în formele prevăzute de lege.
(5) Plata serviciilor de pază în mediul rural, precum şi procurarea de echipamente de protecţie, însemne şi mijloace de
apărare sau utilitare, necesare bunei executări a serviciului de pază, se asigură din bugetul local. Pentru plata serviciilor
de pază, consiliile locale pot institui taxe speciale, conform legii.
SECŢIUNEA 4: Paza şi protecţia prin societăţi specializate
Art. 19
(1) Societăţile specializate de pază şi protecţie sunt societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, private care se constituie şi funcţionează potrivit legislaţiei comerciale şi
prevederilor prezentei legi, având ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor
de bunuri şi valori, în condiţii de maximă siguranţă a acestora, precum şi protecţia persoanelor.
(2) Societăţile specializate de pază şi protecţie funcţionează în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei
Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii, pentru cel puţin unul dintre obiectele de activitate
prevăzute la alin. (4), care poate fi reînnoită la fiecare 3 ani. Retragerea avizului prealabil al Serviciului Român de
Informaţii poate constitui temei pentru anularea licenţei de funcţionare.
(3) Pentru obţinerea licenţei de funcţionare este necesară întrunirea următoarelor condiţii:
a) prezentarea regulamentului de organizare şi funcţionare a societăţii;
b) prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicaţii, cu mijloacele audiovideo, aparatura
de recunoaştere şi identificare, sistemele de alarmă împotriva efracţiei, sistemele de cronometrare şi numărare, cu
centrele de supraveghere şi dispeceratele, tehnica de calcul şi softul utilizat, cu armamentul şi alte mijloace tehnice care
vor face parte din dotarea societăţii, în funcţie de obiectul de activitate;
c) prezentarea dovezilor de înregistrare cu denumirea societăţii şi a însemnelor distinctive înregistrate la Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci;
d) prezentarea notificării prin care se încunoştinţează consiliul judeţean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului
Bucureşti despre faptul că societatea va avea sediul social în zona de responsabilitate a acestora;
e) prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obţinerea licenţei de funcţionare;
f) prezentarea atestatului profesional pentru persoanele care execută activităţi de pază şi protecţie.
(4) Societăţile specializate de pază şi protecţie pot avea unul sau mai multe dintre următoarele obiecte de activitate:
a) servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi servicii de consultanţă în domeniu;
b) servicii de pază a transporturilor de bunuri şi valori, precum şi servicii de consultanţă în domeniu;
c) servicii de protecţie personală specializată, denumită gardă de corp, şi servicii de consultanţă în domeniu.
(5) Prin servicii de pază se înţelege:
a) paza proprietăţii împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive;
b) paza proprietăţii împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum şi a altor acţiuni producătoare de pagube
materiale;
c) detectarea substanţelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natură care pot provoca o pagubă;
d) paza proprietăţii intelectuale;
e) paza mediului înconjurător;
f) furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul activităţii de pază.
(6) Prin servicii de pază a transporturilor de bunuri şi valori se înţelege:
a) organizarea şi asigurarea pazei transportului terestru, pe apă sau aerian al unor bunuri de importanţă deosebită,
valori sau al oricărui alt obiect pe care beneficiarul serviciului îl denumeşte astfel;
b) organizarea şi asigurarea pazei transportului unor date şi informaţii, indiferent de suportul pe care acestea se află şi
de modalitatea aleasă pentru transmitere;
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c) organizarea şi asigurarea, potrivit legislaţiei în vigoare, a protejării mijloacelor de comunicaţii;
d) organizarea şi asigurarea transportului pentru persoanele care solicită să fie transportate în condiţii de maximă
siguranţă;
e) furnizarea către autorităţile competente a datelor despre incidentele apărute în timpul activităţii de transport.
(7) Prin serviciu de protecţie specializată a persoanei - gardă de corp - se înţelege:
a) protejarea vieţii şi integrităţii corporale a persoanei aflate sub protecţie;
b) protejarea persoanei aflate sub protecţie împotriva hărţuirii, pedepsită de lege;
c) protejarea persoanei aflate sub protecţie în timpul transportului;
d) furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul activităţii de protecţie.
(8) Prin serviciu de consultanţă se înţelege:
a) asistenţă cu privire la activităţile care fac obiectul prevederilor alin. (5)-(7);
b) întocmirea de analize, evaluări şi rapoarte asupra riscurilor la adresa securităţii persoanei, proprietăţii sau mediului.
(9) Conducătorul societăţii specializate de pază şi protecţie trebuie să obţină avizul inspectoratului de poliţie judeţean
sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în a cărei rază teritorială îşi are sediul societatea
respectivă.
(10) Unitatea de poliţie competentă poate acorda avizul persoanei prevăzute la alin. (9), care are cetăţenie română
sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European, a împlinit vârsta de
21 de ani, posedă pregătire corespunzătoare atribuţiilor ce îi revin, este cunoscută ca având o bună conduită
cetăţenească şi nu a suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.
Art. 20
(1) Personalului din societăţile specializate de pază şi protecţie îi este interzis să culeagă date şi informaţii.
(2) În situaţia în care intră în posesia unor date şi informaţii care vizează siguranţa naţională, personalul menţionat la
alin. (1) are obligaţia să informeze, de îndată, autorităţile competente cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale.
Art. 21
(1) Conducătorii societăţilor specializate de pază şi protecţie sunt obligaţi să asigure respectarea prevederilor legale şi
a regulamentelor proprii în organizarea şi funcţionarea acestei forme de pază, în angajarea, pregătirea şi controlul
personalului, portul uniformei şi al însemnelor distinctive, precum şi în dotarea cu mijloace de intervenţie şi apărare
individuală, conform legii.
(2) Plata serviciilor de pază şi protecţie prestate de către societăţile specializate se face pe baza contractelor încheiate
cu beneficiarii.
(3) Societăţile specializate de pază şi protecţie au obligaţia de a păstra evidenţa contractelor în registre speciale.
(4) Societăţile specializate de pază şi protecţie nu pot adopta însemne, uniforme, legitimaţii, accesorii de echipament
sau denumiri identice, asemănătoare sau de natură să conducă la confuzii între acestea, precum şi cu cele ale
autorităţilor publice ori ale organismelor internaţionale la care România este parte.
(5) Modelul echipamentului personalului de pază şi protecţie se stabileşte prin hotărâre a Guvernului şi se
inscripţionează cu denumirea şi sigla societăţii, aprobate cu ocazia acordării licenţei. Pe autovehiculele din dotarea
societăţilor specializate se inscripţionează numai denumirea, sigla, obiectul de activitate pentru care s-a emis licenţă de
către poliţie şi numerele de telefon ale societăţii. Montarea şi folosirea de mijloace de semnalizare luminoasă sau
acustică pe autovehiculele societăţilor de pază şi protecţie sunt interzise.
(6) Societăţile specializate de pază şi protecţie se pot asocia cu societăţi sau firme străine de profil, cu respectarea
prevederilor legii.
SECŢIUNEA 5: Garda de corp
Art. 22
(1) Garda de corp se asigură de către societăţile specializate de pază şi protecţie care au primit licenţă în acest scop,
numai prin personal special atestat.
(2) Persoanele fizice pot angaja gardă de corp numai pe bază de contract încheiat cu societăţile specializate de pază şi
protecţie prevăzute la alin. (1).
Art. 23
Personalul care execută serviciul de gardă de corp este obligat ca în activităţile desfăşurate să respecte legile în vigoare
şi să nu lezeze în vreun fel drepturile şi libertăţile cetăţenilor.
CAPIT OLUL III: Paza transporturilor bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor cu caracter
special
Art. 24
(1) Paza transporturilor bunurilor şi valorilor, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de
valoare, metale şi pietre preţioase, se asigură cu mijloace de transport anume destinate şi se realizează, după caz, cu
jandarmi, personal propriu sau al unei societăţi specializate de pază şi protecţie, înarmaţi cu arme de foc, în condiţiile
legii.
(2) Paza transporturilor produselor cu caracter special, care constau în: arme, muniţii, tehnică de luptă, materii
explozive, stupefiante, substanţe toxice, materiale nucleare sau alte materii radioactive ori alte materii sau substanţe
periculoase, se efectuează cu mijloace de transport anume destinate şi se asigură cu efective de jandarmi, cu excepţia
celor organizate şi executate cu efective ale Ministerului Apărării Naţionale.
(3) Paza transporturilor bunurilor şi valorilor sau a produselor cu caracter special, aflate în tranzit pe teritoriul
României, pe calea ferată ori rutieră, se asigură cu efective de jandarmi.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), paza transporturilor produselor cu caracter special, care constau în
maximum 25 de arme sau 30.000 de cartuşe, se poate asigura şi de către armurierii autorizaţi, cu mijloace de
transport anume destinate şi personal propriu de pază, atestat şi înarmat cu arme de foc letale.

(la data 29-mar-2015 Art. 24, alin. (3) din capitolul III completat de Art. 1 din Legea 56/2015 )

Art. 25
(1) Paza transporturilor de bunuri şi valori sau a celor cu caracter special se organizează şi se execută potrivit
prevederilor planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se transportă împreună cu unitatea
prestatoare, cu avizul poliţiei, care este obligatoriu şi în cazul modificării acestuia. Acest aviz nu este necesar în cazul
unităţilor la care paza transportului se asigură cu efective de jandarmi sau cu cele aparţinând unor instituţii cu atribuţii în
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domeniul apărării şi siguranţei naţionale.
(2) Prin planul de pază se stabilesc în principal: bunurile şi valorile de transportat, condiţiile de mediu adecvate naturii
bunurilor şi valorilor care se transportă, situaţia operativă, durata transportului, mijloacele de transport folosite,
variantele de transport, dispozitivul de pază, consemnul general şi particular pentru personalul implicat, dotarea cu
mijloace tehnice şi de autoapărare, modul de acţiune în diferite situaţii, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(3) De regulă, transporturile de bunuri sau valori ori transporturile produselor cu caracter special se efectuează pe timp
de zi.
(4) Indiferent de natura transportului, paza acestuia se va asigura de cel puţin o persoană înarmată, în cadrul localităţii,
şi de minimum două, în afara acesteia.
(5) Efectivele necesare pazei transporturilor bunurilor şi valorilor, precum şi a celor speciale, prevăzute la art. 24, se
stabilesc de comun acord, de către conducătorul unităţii care asigură efectivele de pază şi cel al unităţii beneficiare, prin
planul de pază şi prin contract.
(6) Pentru efectivele care asigură paza transporturilor bunurilor şi valorilor, inclusiv a celor cu caracter special
prevăzute la art. 24 alin. (2), beneficiarii vor asigura, după caz, condiţii corespunzătoare pentru executarea serviciului,
astfel:
a) compartiment de serviciu sau vagoane tip corp de gardă, pentru transportul pe calea ferată;
b) autovehicule blindate, semiblindate sau special amenajate, pentru transportul valorilor sau produselor speciale,
precum şi pentru echipajele care asigură paza acestora;
c) compartimente special amenajate sau rezervate, pentru transporturi navale sau aeriene.
(7) Bunurile şi valorile prevăzute la art. 24 se asigură la o societate de asigurări de către beneficiarul contractului de
transport ori de către transportator, după caz, potrivit înţelegerii dintre părţi.
Art. 26
(1) Mijloacele auto destinate transportului bunurilor şi valorilor sau celui cu caracter special, prevăzute la art. 24, se
dotează cu dispozitive tehnice de pază, alarmare, monitorizare, localizare şi supraveghere, destinate să asigure
securitatea persoanelor însoţitoare, a bunurilor, a valorilor şi produselor speciale transportate, şi se echipează cu
tehnică de comunicaţii radio pe frecvenţele aprobate conform legii.
(2) În cazul transporturilor bunurilor şi valorilor constând în valori ştiinţifice, tehnice, de cultură şi artă sau al celor cu
caracter special prevăzute la art. 24 alin. (2), conducătorul unităţii asigură cel puţin un echipaj de însoţire pentru paza
şi protecţia bunurilor sau a valorilor respective.
(3) Transportatorii de bunuri sau valori au obligaţia monitorizării permanente a derulării transporturilor şi sesizării de
urgenţă a poliţiei în caz de pericol.
(4) Cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport prevăzute la art. 24 alin. (1) şi (2),
pentru protecţia personalului însoţitor şi a valorilor transportate, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a
prezentei legi.
CAPITOLUL IV: Sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei
SECŢIUNEA 1: Mijloace de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei
Art. 27
(1) Conducătorii unităţilor care deţin bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor şi informaţiilor cu
caracter secret de stat sunt obligaţi să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecţie şi sistemele de alarmare
împotriva efracţiei în locurile de păstrare, depozitare şi manipulare a acestora, precum şi în locurile unde se desfăşoară
activităţi care au un asemenea caracter.
(2) Proiectele sistemelor de alarmare se avizează de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori de
inspectoratul de poliţie judeţean pe raza căruia se află obiectivul, sub aspectul respectării cerinţelor minime de
securitate împotriva efracţiei.
(3) Elementele de protecţie mecano-fizice încorporate imobilelor destinate păstrării, depozitării şi manipulării bunurilor
şi valorilor de orice fel trebuie să fie rezistente la efracţie, corespunzător gradului de siguranţă impus de caracteristicile
obiectivului păzit, în conformitate cu cerinţele tehnice stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(4) În sensul prezentei legi, prin elemente de protecţie mecano-fizice se înţelege: ziduri, plase, blindaje, case de fier,
seifuri, dulapuri metalice, geamuri şi folie de protecţie, grilaje, uşi şi încuietori.
(5) În sensul prezentei legi, prin sistem de alarmare împotriva efracţiei se înţelege ansamblul de echipamente
electronice care poate fi compus din centrală de comandă şi semnalizare optică şi acustică, detectoare, butoane şi
pedale de panică, control de acces şi televiziune cu circuit închis cu posibilităţi de înregistrare şi stocare a imaginilor şi
datelor, corespunzător gradului de siguranţă impus de caracteristicile obiectivului păzit.
(6) Instalarea, modificarea, inclusiv punerea în funcţiune a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se avizează şi se
controlează potrivit prevederilor alin. (2).
(7) Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se întocmesc în mod obligatoriu pentru obiectivele care sunt
supuse avizării poliţiei, iar elaborarea acestora se face cu respectarea cerinţelor tehnice minime stabilite prin normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 28
În proiectele de execuţie a construcţiilor destinate producerii, păstrării sau deţinerii unor bunuri ori valori importante
sau a lucrărilor de modernizare, modificare şi transformare a acestora trebuie să se prevadă construirea sau
introducerea mijloacelor de protecţie mecano-fizice şi instalarea sistemelor tehnice de pază şi alarmare împotriva
efracţiei.
Art. 29
Beneficiarii, conducătorii şi personalul societăţilor specializate în domeniul sistemelor de alarmare şi al mijloacelor de
protecţie mecano-fizice sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor referitoare la sistemele instalate sau
avute în întreţinere.
Art. 30
Clasificarea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se face în raport cu importanţa bunurilor şi a valorilor ce
urmează a fi apărate şi cu categoria de importanţă a construcţiei de către societăţile de asigurare.
SECŢIUNEA 2: Licenţierea societăţilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei
Art. 31
(1) Persoanele fizice sau juridice pot desfăşura activităţi de proiectare, instalare, modificare sau întreţinere a
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componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, numai pe baza licenţei eliberate de Inspectoratul
General al Poliţiei Române, prelungită la fiecare 3 ani, şi cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii, eliberat în
termen de 30 de zile.
(2) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) sunt obligate ca, în termen de 15 zile, să comunice în scris
unităţii de poliţie competente orice modificare intervenită în structura şi organizarea activităţii pentru care a fost
eliberată licenţa.
(3) Conducătorii persoanelor juridice, personalul tehnic al acestora şi persoanele fizice care desfăşoară activităţile
prevăzute la alin. (1) se avizează de inspectoratele de poliţie judeţene sau de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului
Bucureşti pe raza cărora/căreia societatea îşi are sediul, respectiv persoana fizică, domiciliul.
(4) Persoanele licenţiate sau autorizate într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic
European pot desfăşura activităţile prevăzute la alin. (1) şi (3) după notificarea Inspectoratului General al Poliţiei
Române.
Art. 32
(1) Societăţilor specializate în domeniul sistemelor de alarmare le sunt interzise culegerea de informaţii, înregistrările
audio sau video care excedează obiectului de activitate pentru care li s-a acordat licenţă, precum şi instalarea de
echipamente disimulate care să le permită executarea acestor activităţi.
(2) Conducătorii societăţilor specializate în proiectarea, producerea, instalarea şi întreţinerea sistemelor de alarmare
împotriva efracţiei sunt obligaţi să asigure respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor proprii de organizare şi
funcţionare, aprobate cu ocazia acordării licenţei.
(3) Societăţile specializate în domeniul sistemelor de alarmare se pot asocia cu societăţi sau firme de profil străine, cu
respectarea dispoziţiilor prezentei legi.
SECŢIUNEA 3: Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare
Art. 33
(1) Unităţile de jandarmi, poliţiştii locali, societăţile specializate de pază şi protecţie, precum şi cele din domeniul
sistemelor de alarmare împotriva efracţiei pot înfiinţa dispecerate de zonă care să monitorizeze şi să transmită
alarmele de la sistemele electronice conectate la echipajele de intervenţie.
(2) Înfiinţarea dispeceratelor de zonă, potrivit alin. (1), se face numai după avizarea regulamentului de organizare şi
funcţionare de către Inspectoratul General al Poliţiei Române. Fac excepţie unităţile de jandarmi, pentru dispeceratele
proprii.
(3) Plata serviciilor de monitorizare prin dispecerat a sistemului de alarmare local se face pe baza contractelor
încheiate cu beneficiarii acestora.
(4) Intervenţia echipajelor mobile în cazul receptării semnalelor de alarmă de la abonaţii conectaţi se va realiza cu
personal calificat din cadrul jandarmeriei, al poliţiştilor locali ori al societăţilor specializate de pază şi protecţie.
(5) În situaţiile în care intervenţia este confirmată şi forţele proprii sunt depăşite de amploarea evenimentelor, prin
dispecerat se anunţă unitatea de poliţie competentă, în vederea prinderii infractorilor şi a cercetării locului faptei. În
celelalte cazuri, după prinderea infractorilor, aceştia vor fi predaţi de îndată unităţilor de poliţie competente teritorial.
(6) Menţionarea în planul de pază a faptului că obiectivul este asigurat prin conectarea sistemului de alarmă la un
dispecerat de monitorizare şi transmitere a semnalelor de alarmă este obligatorie.
CAPIT OLUL V: Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului de pază şi gardă
de corp
SECŢIUNEA 1: Selecţia şi angajarea personalului de pază şi gardă de corp
Art. 34
Răspunderea pentru selecţia, angajarea, nivelul pregătirii, echiparea şi dotarea personalului de pază şi gardă de corp
revine angajatorului.
Art. 35
Personalul cu atribuţii de pază se compune din: agenţi de pază, portari, controlori de acces, supraveghetori, însoţitori
de valori sau alte persoane stabilite de conducerea unităţii ori desemnate să asigure instruirea, controlul şi coordonarea
activităţii de pază.
Art. 36
Persoana care urmează să îndeplinească atribuţii de pază sau protecţie trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:
a) să fie cetăţean român sau cetăţean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic
European şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani;
b) să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei;
c) să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
d) să fie atestat profesional, potrivit prevederilor prezentei legi.
Art. 37
(1) Angajarea personalului cu atribuţii de pază sau gardă de corp se face pe baza atestatului eliberat în condiţiile
prevăzute la art. 38 şi a certificatului de cazier judiciar.
(2) Conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1), care deţin secrete de stat sau care desfăşoară activităţi de
interes strategic, sunt obligaţi să solicite şi avizul Serviciului Român de Informaţii, pentru personalul angajat în vederea
executării serviciului de pază.
(3) Conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) pot angaja pe durată determinată persoanele care îndeplinesc
condiţiile prevăzute la art. 36 lit. a)-c), dar nu mai mult de 3 luni şi doar la prima angajare, cu scopul de a asigura
perioada necesară pentru finalizarea procedurilor de angajare şi de obţinere a atestatului profesional.
SECŢIUNEA 2: Atestarea şi pregătirea personalului de pază şi gardă de corp
Art. 38
(1) Atestarea personalului pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi de gardă de corp
se face de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau, după caz, de inspectoratul de poliţie judeţean
în raza căruia persoana îşi are domiciliul sau reşedinţa, după absolvirea cursurilor de calificare profesională de bază şi
promovarea examenului, pe baza documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 36 lit. a)-c).
(2) Atestatul eliberat potrivit alin. (1) acordă dreptul persoanei deţinătoare de a practica ocupaţia de bază în domeniul
reglementat de prezenta lege.
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(3) Ocupaţiile care fac obiectul activităţilor de pază, tipul de formare profesională necesar pentru practicarea acestor
ocupaţii şi modelul atestatului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(4) Pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, atestatul se poate
elibera pe baza documentelor doveditoare, eliberate de autorităţile competente din statul de origine sau de
provenienţă, persoanelor care cunosc limba română, scris şi vorbit.
(5) Sunt exceptate de la obligaţia obţinerii certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională persoanele care
deţin un certificat de competenţe profesionale, dobândit potrivit legii, şi care fac dovada că au avut calitatea de poliţist
sau cadru militar ori au avut, pentru o perioadă de cel puţin un an, calitatea de soldat sau gradat voluntar.
Art. 39
(1) Formarea profesională a personalului pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi de
gardă de corp se realizează prin furnizori de formare profesională din sectorul public sau privat, autorizaţi în condiţiile
legii.
(2) Furnizorul de formare profesională are obligaţia de a aproba înscrierea la cursurile de calificare profesională doar a
persoanelor care fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 36 lit. a)-c).
(3) Examenul de absolvire a cursurilor de calificare profesională se susţine în faţa unei comisii constituite potrivit
dispoziţiilor art. 42 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor,
republicată. Din comisie trebuie să facă parte şi un reprezentant al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti
sau, după caz, al inspectoratului de poliţie judeţean în raza căruia furnizorul de formare profesională îşi are sediul.
(4) Tematica programelor de formare profesională se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei
legi.
SECŢIUNEA 3: Dotarea personalului de pază
Art. 40
Angajatorii sunt obligaţi să doteze personalul de pază şi gardă de corp cu uniformă, însemne distinctive şi, după caz,
echipament de protecţie, pe care acesta le poartă numai în timpul executării serviciului.
Art. 41
Personalul de pază sau gardă de corp are obligaţia de a purta în timpul serviciului un ecuson de identificare cu numele şi
prenumele, precum şi cu denumirea unităţii la care este angajat.
Art. 42
(1) Uniforma şi însemnele se stabilesc de către angajator. Aceasta va fi inscripţionată numai cu denumirea şi sigla
societăţii angajatoare.
(2) Este interzis societăţilor private de pază să adopte însemne, uniforme, accesorii sau denumiri similare ori
asemănătoare cu cele ale autorităţilor publice Societăţilor private de pază li se interzice şi folosirea de cagule, măşti
pentru protecţia feţei şi cătuşe metalice.
Art. 43
(1) În raport cu importanţa şi natura obiectivelor, bunurilor şi valorilor păzite, cu avizul poliţiei sau al jandarmeriei, după
caz, personalul de pază sau gardă de corp poate fi dotat cu arme de foc, bastoane de cauciuc sau tomfe,
pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mică şi alte mijloace de apărare, autorizate prin lege.
(2) Dotarea cu arme de foc a personalului de pază sau gardă de corp se face numai după avizarea, după caz, de către
poliţie sau jandarmerie a planului de pază/protecţie a obiectivului/persoanei ori a transportului de bunuri şi valori
speciale sau a produselor cu caracter special.
Art. 44
(1) Armamentul şi muniţia se asigură prin închiriere, contra cost, de către unitatea de poliţie sau jandarmi competentă
teritorial.
(2) Cel puţin semestrial, sub supravegherea unităţilor de poliţie sau jandarmi competente teritorial, se vor organiza
trageri de antrenament cu personalul de pază şi gardă de corp dotat cu arme de foc.
(3) Contravaloarea muniţiei consumate se suportă de angajator.
CAPITOLUL VI: Atribuţiile personalului de pază şi gardă de corp
SECŢIUNEA 1: Atribuţiile personalului de pază
Art. 45
Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi
integritatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor încredinţate.
Art. 46
În timpul serviciului, personalul de pază este obligat:
a) să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de
natură să aducă prejudicii unităţilor păzite;
b) să păzească obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate în planul de pază şi să asigure integritatea acestora;
c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile interne;
d) să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit infracţiuni ori alte fapte
ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracţiunilor
flagrante, să prindă şi să prezinte poliţiei pe făptuitor, să oprească şi să predea poliţiei bunurile ori valorile care fac
obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-
verbal pentru luarea acestor măsuri. Procesul-verbal astfel întocmit constituie act de sesizare a organelor de urmărire
penală;
e) să încunoştinţeze de îndată şeful său ierarhic şi conducerea unităţii beneficiare despre producerea oricărui eveniment
în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate;
f) în caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanţe chimice, la
reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la
cunoştinţă celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului;
g) în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a bunurilor şi a valorilor, să sesizeze
pompierii şi să anunţe conducerea unităţii şi poliţia;
h) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi a valorilor în caz de dezastre;
i) să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii şi să-şi dea concursul ori de
câte ori este solicitat de către organele de urmărire penală sau de organele de poliţie;
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j) să păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la asemenea date şi informaţii;
k) să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecţie şi armamentul cu care este dotat şi să facă
uz de armă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;
l) să poarte uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia locurilor de muncă unde se impune
o altă ţinută;
m) să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel de băuturi în timpul
serviciului;
n) să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii despre aceasta;
o) să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale, şi să fie respectuos în raporturile de
serviciu;
p) să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum şi orice alte sarcini care i-au fost
încredinţate, potrivit planului de pază;
q) să respecte consemnul general şi particular al postului.
Art. 47
Şeful formaţiei de pază, pe lângă obligaţiile prevăzute la art. 46, are şi următoarele atribuţii:
a) să organizeze, să conducă şi să controleze activitatea de pază, precum şi modul de executare a serviciului de către
personalul din subordine;
b) să informeze de îndată conducerea unităţii şi poliţia despre evenimentele produse pe timpul activităţii de pază şi să
ţină evidenţa acestora;
c) să propună conducerii unităţii măsuri pentru perfecţionarea activităţii de pază;
d) să ţină evidenţa armamentului şi a muniţiei din dotarea personalului de pază, să asigure păstrarea, întreţinerea,
depozitarea şi folosirea acestora, potrivit legii;
e) să execute programul de pregătire profesională specifică a personalului de pază din subordine.
SECŢIUNEA 2: Atribuţiile gărzii de corp
Art. 48
(1) În timpul serviciului, personalul care execută garda de corp are, pe lângă obligaţiile prevăzute la art. 46 lit. d) şi j)-
o), şi următoarele obligaţii specifice:
a) să apere persoana căreia îi asigură garda de corp împotriva unor atacuri care pun în pericol viaţa, integritatea
corporală, sănătatea sau bunurile acesteia;
b) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanei beneficiare de gardă de corp, când aceasta a fost rănită;
c) să nu execute, la cererea beneficiarului de gardă de corp, activităţi care depăşesc limita atribuţiilor sale legale;
d) să anunţe unitatea de poliţie de îndată ce intră în posesia unor date sau informaţii despre iminenta pregătire sau
săvârşire a unor infracţiuni;
e) să oprească şi să imobilizeze, în funcţie de posibilităţi, persoanele care au săvârşit fapte de natură a pune în pericol
viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile persoanei căreia îi asigură protecţia şi să sesizeze de îndată cea
mai apropiată unitate de poliţie;
f) să participe, la cererea autorităţilor statului, la îndeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor,
fără a încălca obligaţiile faţă de persoana pe care o are în pază;
g) să coopereze cu autorităţile statului care au atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
(2) Personalului prevăzut la alin. (1) îi este interzis portul armamentului în sediile instituţiilor publice.
Art. 49
Modul de acţiune al personalului care execută serviciul de gardă de corp se stabileşte prin planul de protecţie întocmit
de societatea specializată de pază, avizat de unitatea de poliţie competentă teritorial.
CAPITOLUL VII: Obligaţiile conducătorilor de unităţi
Art. 50
Conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1), în care funcţionează sisteme de pază, au următoarele obligaţii:
a) răspund de organizarea şi funcţionarea pazei unităţilor, bunurilor şi valorilor pe care le deţin, cu orice titlu;
b) analizează temeinic nevoile stricte de pază şi stabilesc efectivele necesare, în raport cu natura, importanţa,
mărimea şi vulnerabilitatea unităţilor respective, cu specificul producţiei şi cu locul de dispunere a acestora; în
obiectivele în care paza se execută cu efective de jandarmi, analiza şi stabilirea măsurilor se realizează împreună cu
comandantul unităţii de jandarmi care a aprobat planul de pază;
c) asigură, pentru executarea serviciului de pază, selecţionarea persoanelor cu profil moral corespunzător, cu aptitudini
fizice şi profesionale necesare acestei activităţi;
d) iau măsuri de instruire specifică a personalului de pază şi controlează modul în care acesta îşi execută atribuţiile de
serviciu;
e) asigură executarea amenajărilor şi a instalaţiilor necesare desfăşurării serviciului de pază, precum şi introducerea,
întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor tehnice de legătură, de pază şi de alarmă împotriva
efracţiei;
f) asigură echiparea personalului de pază cu uniformă şi însemne distinctive, în condiţiile legii;
g) asigură corp de gardă sau încăpere de serviciu pentru efectivele de jandarmi, poliţişti locali ori cele ale societăţilor
specializate destinate serviciului de pază şi fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a acestuia;
h) încheie contracte de prestări de servicii în domeniul pazei, gărzii de corp, pentru instalarea sistemelor de alarmă
împotriva efracţiei, numai cu societăţile sau persoanele ori prin poliţia locală cărora li s-a acordat licenţa, după caz, de
către Inspectoratul General al Poliţiei Române;
i) asigură spaţiile şi amenajările necesare păstrării în deplină siguranţă a armamentului şi a muniţiei destinate serviciului
de pază;
j) stabilesc reguli privind accesul şi circulaţia în interiorul obiectivului păzit;
k) stabilesc responsabilităţi pentru şefii compartimentelor de muncă, în ceea ce priveşte paza şi siguranţa utilajelor şi
instalaţiilor.
Art. 51
Îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 50 se realizează, după caz, cu sprijinul de specialitate al unităţilor de poliţie sau
jandarmi competente teritorial.
CAPITOLUL VIII: Obligaţiile Ministerului Afacerilor Interne
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Art. 52
Ministerul Afacerilor Interne asigură, prin structurile de specialitate, coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor de
pază şi protecţie pe teritoriul României.
Art. 53
În scopul asigurării pazei şi a siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor, Poliţiei Române îi revin următoarele atribuţii
principale:
a) avizează planurile de pază ale unităţilor la care paza nu este asigurată cu efective de jandarmi şi stabileşte, după
caz, necesitatea dotării personalului implicat cu armament şi muniţie aferentă, în condiţiile existenţei documentelor care
atestă dreptul de proprietate sau, după caz, dreptul de folosinţă asupra obiectivului;
b) acordă sprijin de specialitate în organizarea pazei la aceste unităţi în pregătirea personalului de pază şi urmăreşte
executarea întocmai a măsurilor stabilite prin planul de pază;
c) eliberează licenţe de funcţionare societăţilor specializate de pază şi emite avizul pentru conducătorii acestora, în
condiţiile legii;
d) eliberează atestate pentru încadrarea personalului de pază sau retrage atestatul acordat, când nu mai sunt
îndeplinite condiţiile legale care au stat la baza eliberării acestuia;
e) avizează, după caz, planurile tematice de pregătire a personalului de pază şi gardă de corp;
f) avizează proiectele sistemelor tehnice de alarmare contra efracţiei, propuse a se instala în unităţile prevăzute la art.
2 alin. (1);
g) îndrumă şi supraveghează, după caz, executarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare al personalului de
pază şi gardă de corp;
h) acordă asistenţă în organizarea activităţii de pază şi gardă de corp şi asigură, în mod gratuit, armamentul necesar în
vederea dotării personalului instituţiilor publice autorizate prin lege de înfiinţare, organizare şi funcţionare să deţină şi să
folosească arme de foc şi muniţii, cu excepţia celor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
i) asigură, prin închiriere, contra cost, în limita disponibilului, armamentul necesar dotării personalului de pază pentru
celelalte unităţi;
j) controlează modul în care se respectă dispoziţiile legale cu privire la paza obiectivelor, a bunurilor şi a valorilor,
precum şi a celor privind garda de corp şi stabileşte măsurile ce urmează să fie luate;
k) avizează regulamentele de organizare şi funcţionare a dispeceratelor de zonă care monitorizează sisteme de
alarmă;
l) eliberează licenţe de funcţionare societăţilor specializate în activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a
sistemelor de alarmă împotriva efracţiei sau a componentelor acestora şi de monitorizare a alarmelor în obiective sau
retrage licenţa acestora, în condiţiile legii;
m) avizează conducătorii şi personalul tehnic al societăţilor specializate sau retrage acest aviz când nu mai sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
n) avizează personalul de pază şi gardă de corp pentru portarmă;
o) controlează şi îndrumă activitatea societăţilor specializate;
p) ţine evidenţa licenţelor, atestatelor şi a avizelor acordate, precum şi a celor retrase şi furnizează, la cererea
beneficiarilor serviciilor de pază şi protecţie, date în acest sens.
Art. 54
În scopul asigurării pazei şi siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor, Jandarmeriei Române îi revin următoarele
atribuţii principale:
a) asigură paza cu efective de jandarmi a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi a transportului produselor cu
caracter special, stabilite prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin ordin al ministrului afacerilor interne, în condiţiile
prezentei legi;
b) avizează planurile de pază la unităţile la care paza este asigurată cu efective de jandarmi şi stabileşte, după caz,
necesitatea dotării personalului implicat cu armament şi muniţie aferentă;
c) acordă sprijin de specialitate în organizarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor în pregătirea personalului de pază,
asigură în mod gratuit armamentul necesar în vederea dotării personalului de pază şi urmăreşte executarea întocmai a
măsurilor stabilite prin planul de pază a instituţiilor publice autorizate;
d) asigură, prin închiriere, contra cost, în limita disponibilului, armamentul necesar dotării personalului de pază pentru
celelalte unităţi;
e) organizează cursuri de calificare, în condiţiile legii;
f) îndrumă şi supraveghează, după caz, executarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare al personalului de
pază numai pentru unităţile unde funcţionează pază mixtă cu jandarmi.
CAPITOLUL IX: Răspunderi şi sancţiuni
Art. 55
Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravenţională
sau penală.
Art. 56
Desfăşurarea în scop comercial de activităţi de pază sau protecţie, de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a
sistemelor de alarmă împotriva efracţiei sau a componentelor acestora fără atestat ori fără licenţa de funcţionare
prevăzută de lege constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
Art. 57
Implicarea conducătorilor unităţilor cu pază proprie sau a personalului societăţilor specializate de pază şi protecţie în
desfăşurarea de acţiuni de forţă, executări silite, recuperări de debite, conflicte de muncă ori de opunere la
desfăşurarea acţiunilor de restabilire a ordinii de drept de către autorităţile publice competente, precum şi
nerespectarea dispoziţiilor art. 20 se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu
constituie o infracţiune mai gravă.
Art. 58
Constituie contravenţii la prezenta lege următoarele fapte:
a) neluarea măsurilor de organizare şi funcţionare a pazei, prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (3), art. 5 alin. (1), art. 17 şi
la art. 18 alin. (2) şi (3);
b) neluarea măsurilor prevăzute la art. 24 şi la art. 26 alin. (1)-(3);
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c) neîntocmirea planului de pază, conform art. 5 alin. (3), sau a celui de transport de bunuri ori valori, conform art. 25
alin. (1), şi neîndeplinirea sarcinilor prevăzute în acestea ori a măsurilor stabilite de unitatea de jandarmi;
d) încadrarea sau menţinerea în funcţie a personalului de pază de orice fel, cu încălcarea dispoziţiilor art. 19 alin. (10),
art. 21 alin. (1) şi (4) şi ale art. 36;
e) încălcarea de către personalul de pază ori gardă de corp a obligaţiilor prevăzute la art. 46-49;
f) neîndeplinirea de către conducătorii unităţilor a obligaţiilor prevăzute la art. 50;
g) nerespectarea prevederilor art. 23, art. 31 alin. (2), art. 37, art. 39 alin. (2) şi art. 40;
h) instalarea de sisteme tehnice de alarmă împotriva efracţiei sau de componente ale acestora, cu încălcarea
prevederilor art. 27 alin. (6) şi (7), precum şi nerespectarea prevederilor art. 28;
i) refuzul de a asigura accesul reprezentanţilor autorităţilor publice aflaţi în exerciţiul funcţiunii, al personalului poliţiei sau
al jandarmeriei, special desemnat pentru exercitarea atribuţiilor legale de control, pentru luarea măsurilor de prevenire
în obiectivele păzite sau asistate prin mijloace tehnice antiefracţie şi în organizarea activităţii de gardă de corp;
j) depăşirea limitelor obiectului de activitate al societăţii specializate sau al poliţiştilor locali;
k) refuzul de a furniza datele, informaţiile sau documentele solicitate de către reprezentanţii autorităţilor publice
competente, potrivit legii, aflaţi în exerciţiul funcţiunii;
l) executarea, în fapt, a atribuţiilor de organizare şi funcţionare a activităţii societăţilor specializate de către persoane
care au suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
m) nerespectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţei de funcţionare.
Art. 59
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 58 se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, contravenţiile prevăzute la lit. g)-m);
b) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, contravenţiile prevăzute la lit. a)-d) şi f);
c) cu amendă de la 100 lei la 300 lei, contravenţia prevăzută la lit. e).
(2) Sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi persoanei juridice.
Art. 60
(1) Licenţa de funcţionare se anulează în următoarele cazuri:
a) la săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 58 lit. i)-k), dacă făptuitorul are calitatea de conducător al
societăţii care are ca obiect de activitate paza şi/sau protecţia, precum şi a contravenţiilor prevăzute la art. 58 lit. l) şi
m);
b) la repetarea, în interval de un an, a faptelor care atrag măsura suspendării;
c) la săvârşirea uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 57;
d) la săvârşirea de către conducătorii societăţilor specializate de pază şi protecţie, ai celor licenţiate în domeniul
sistemelor de alarmare împotriva efracţiei ori al componentelor acestora sau al celor de monitorizare a sistemelor de
alarmare a unor infracţiuni în legătură cu activitatea acestor societăţi.
(2) Anularea licenţei de funcţionare se dispune de către inspectoratul General al Poliţiei Române sau, după caz, de
către instanţa de judecată şi se comunică oficiului registrului comerţului pe raza căruia funcţionează societatea
specializată de pază şi protecţie, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a procesului-verbal de contravenţie
sau a hotărârii judecătoreşti prin care s-a respins plângerea împotriva procesului-verbal de contravenţie.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d), anularea licenţei se dispune după rămânerea definitivă a hotărârii
judecătoreşti de condamnare a făptuitorului.
(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), anularea licenţei se dispune în baza actului de constatare motivat,
întocmit de agentul constatator din cadrul inspectoratului judeţean de poliţie sau al Direcţiei Generale de Poliţie a
Municipiului Bucureşti, pe raza căreia îşi are sediul societatea sancţionată, şi se comunică Inspectoratului General al
Poliţiei Române şi societăţii respective.
(5) După anularea licenţei de funcţionare, conducătorul societăţii specializate de pază este obligat să rezilieze
contractele încheiate cu beneficiarii, în termen de 10 zile de la comunicarea în scris a acestei măsuri.
(6) Măsura anulării licenţei de funcţionare poate fi atacată în justiţie, potrivit legii, de către societatea sancţionată, iar
până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti nu se aplică prevederile alin. (5), referitoare la rezilierea
contractelor cu beneficiarii.
(7) La nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române se organizează evidenţa informatizată a tuturor societăţilor
care au primit licenţă de funcţionare în domeniul pazei, gărzii de corp, instalării sistemelor de alarmare împotriva
efracţiei şi monitorizării acestor sisteme.
Art. 61
(1) Măsura retragerii atestatului personalului de pază sau gărzii de corp revine Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului
Bucureşti sau, după caz, inspectoratului de poliţie judeţean în raza căruia persoana îşi are domiciliul ori reşedinţa şi se ia
în mod obligatoriu în următoarele situaţii:
a) persoana a săvârşit o infracţiune în legătură cu serviciul sau o infracţiune cu intenţie;
b) persoana a fost sancţionată contravenţional de cel puţin două ori în 6 luni pentru încălcarea dispoziţiilor art. 46-48
sau a normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
c) persoana şi-a pierdut aptitudinile fizice necesare în vederea îndeplinirii funcţiei de paznic sau gardă de corp ori a fost
declarată iresponsabilă, potrivit legii.
(2) Măsura retragerii atestatului se propune de agentul constatator sau de angajatorul care a sesizat că personalul de
pază sau garda de corp se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi se dispune de către unitatea din care
face parte agentul constatator, comunicându-se acest lucru de îndată angajatorului şi persoanei sancţionate.
(3) Persoana căreia i s-a retras atestatul poate contesta această măsură în justiţie, în condiţiile legii.
(4) Cererea de reprimire a atestatului se poate face după un an de la luarea măsurii, cu excepţia situaţiei în care
instanţa de judecată constată nevinovăţia persoanei.
(5) La nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române va fi organizată o evidenţă informatizată a tuturor persoanelor
care au fost atestate pentru serviciul de pază, precum şi a celor cărora le-au fost retrase atestatele de către unităţile
competente ale Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 62
Săvârşirea într-un interval de 3 luni a cel puţin două dintre contravenţiile prevăzute la art. 58 lit. g) şi h) atrage
suspendarea, pe o perioadă de la o lună la 3 luni, a dreptului societăţii sancţionate de a încheia noi contracte şi de a
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angaja personal.
Art. 63
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta lege se fac de către poliţişti, jandarmi,
precum şi de către primari sau împuterniciţi ai acestora, conform competenţelor ce le revin, potrivit legii.
Art. 64
Contravenţiilor prevăzute la art. 58 le sunt aplicabile dispoziţiile 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.
Art. 65
Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere, în termen
de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială s-a săvârşit contravenţia.
CAPITOLUL X: Dispoziţii finale
Art. 66
(1) Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor, precum şi a transporturilor cu caracter special aparţinând
structurilor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale se asigură în conformitate cu
reglementările stabilite în cadrul acestora.
(2) Serviciul de Protecţie şi Pază coordonează acţiunea tuturor forţelor de pază şi protecţie de la unităţile care
beneficiază de pază proprie, în care demnitarii din competenţa sa îşi desfăşoară activitatea permanent sau temporar.
Art. 67
Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului*).
_______
*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările ulterioare.
Art. 68
Societăţile specializate de pază şi protecţie şi cele care desfăşoară activităţi de proiectare, producere, instalare şi
întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum
şi dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare, înfiinţate până la aceeaşi dată, sunt obligate ca, până la data
de 10 septembrie 2005, să obţină licenţele şi avizele de funcţionare, completându-şi, după caz, regulamentele de
organizare şi funcţionare cu activităţile prevăzute de lege.
Art. 69
Personalul de pază care nu a urmat cursurile de calificare în condiţiile prevăzute la cap. V şi care este încadrat în una
dintre formele de pază prevăzute la secţiunile 2-5 ale cap. II va fi supus atestării în condiţiile prezentei legi, în termen
de un an de la data intrării în vigoare a acesteia.
Art. 70
(1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La aceeaşi dată, Legea nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor şi valorilor, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea
Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
-****-
_______
*) Republicată în temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010
privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii
procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificările
ulterioara, dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor a fost publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, iar ulterior a mai fost modificată şi completată prin:
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind
protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 10 martie
2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 151/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din
25 mai 2005;
- Legea nr. 9/2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007;
- Legea nr. 40/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 9 martie 2010;
- Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată, cu modificările ulterioare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 189 din data de 18 martie 2014
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LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
(la data 24-iun-2002 actul a fost promulgata de Decretul 505/2002 )
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1) Poliţistul este funcţionar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă, de regulă, uniformă şi exercită atribuţiile
stabilite pentru Poliţia Română prin lege, ca instituţie specializată a statului.
(2) Exercitarea profesiei de poliţist implică, prin natura sa, îndatoriri şi riscuri deosebite.
(3) Statutul special este conferit de îndatoririle şi riscurile deosebite, de portul de armă şi de celelalte diferenţieri
prevăzute în prezentul statut.
Art. 2
(1) Poliţistul este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor
de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege.
(2) Autoritatea funcţiei nu poate fi exercitată în interes personal.
Art. 3
Poliţistul îşi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în sprijinul persoanei, comunităţii şi instituţiilor statului,
exclusiv pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi
gradualităţii.
Art. 4
(1) Poliţistul este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi legile ţării,
jurământul de credinţă faţă de România, prevederile regulamentelor de serviciu şi să îndeplinească ordinele şi dispoziţiile
legale ale şefilor ierarhici privind activitatea sa profesională.

(la data 14-oct-2003 Art. 4, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

(2) Poliţistul răspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi execută atribuţiile de serviciu.
Art. 5
Şefii ierarhici din cadrul Poliţiei Române răspund pentru legalitatea dispoziţiilor date subordonaţilor. Ei sunt obligaţi să
verifice dacă acestea au fost transmise şi înţelese corect şi să controleze modul de îndeplinire a lor.
Art. 6
Poliţistul beneficiază de drepturi compensatorii acordate potrivit prezentei legi pentru condiţiile speciale şi riscurile pe
care le implică exercitarea profesiei.
Art. 7
Calitatea de poliţist se dobândeşte şi se pierde în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
CAPITOLUL II: Cariera poliţistului

(la data 21-iun-2016 capitolul II modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

SECŢIUNEA 1: Selecţionarea şi pregătirea poliţiştilor
Art. 8
Profesia de poliţist poate fi exercitată numai de către persoana care a dobândit această calitate, în condiţiile legii.
Art. 9
(1) Poliţiştii provin, de regulă, din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ ale Ministerului de Interne.
(2) Ofiţerii de poliţie pot proveni şi din rândul agenţilor de poliţie absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai
instituţiilor de învăţământ superior cu profil corespunzător specialităţilor necesare poliţiei.

(la data 21-iun-2016 Art. 9, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

(21) În raport cu nevoile operative ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, pentru ocuparea funcţiilor de execuţie
vacante pot fi reîncadrate ca poliţişti persoane cărora le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit.
b), d)-f) şi j), care au studii corespunzătoare cerinţelor postului şi îndeplinesc condiţiile legale, potrivit categoriei din
care au făcut parte.
(22) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), pentru reducerea deficitului de poliţişti în structurile Ministerului
Afacerilor Interne, pot fi încadrate direct sau transferate din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi
securitate naţională, pe funcţii de execuţie vacante de poliţist, persoane cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi
care îndeplinesc condiţiile legale.

(la data 25-feb-2016 Art. 9, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 3/2016 )

(3) Pentru unele funcţii pot fi încadraţi direct sau transferaţi din instituţiile publice de apărare şi siguranţă naţională
specialişti cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.

(la data 14-oct-2003 Art. 9, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

(4) Admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor se realizează prin concurs.
(la data 14-oct-2003 Art. 9, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

(5) Ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile alin. (21), (22) şi (3) se realizează prin concurs sau examen, după caz.
(la data 25-feb-2016 Art. 9, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 3/2016 )

Art. 10
(1) La concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi la ocuparea funcţiilor de
poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3) are acces orice persoană, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, religie,
avere sau origine socială, care îndeplineşte, pe lângă condiţiile generale legale prevăzute pentru funcţionarii publici, şi
următoarele condiţii speciale:

(la data 25-feb-2016 Art. 10, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 3/2016 )

a) să fie aptă din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
(la data 21-iun-2016 Art. 10, alin. (1), litera A. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 21/2016 )
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b) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de
infracţiuni;
c) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist.

(la data 21-iun-2016 Art. 10, alin. (1), litera C. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

(11) Îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. a) se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor
Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În cazul în
care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.
(12) La concursurile sau examenele prevăzute la art. 9 alin. (5) poate participa orice persoană care îndeplineşte, pe
lângă condiţiile prevăzute la alin. (1), şi următoarele criterii specifice:
a) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite
de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
b) dacă prin reîncadrare sau încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un
grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.
(13) Verificarea criteriului specific prevăzut la alin. (12) lit. a) se realizează cu ocazia examinării medicale.

(la data 02-iul-2018 Art. 10, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(2) În primul an de activitate, poliţistul încadrat direct sau transferat trebuie să urmeze un curs pentru iniţierea în
carieră în instituţiile de formare profesională ale Ministerului Afacerilor Interne.

(la data 21-iun-2016 Art. 10, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

(21) Cursurile pentru iniţierea în carieră sunt programe de formare profesională organizate potrivit specificului
funcţiilor/posturilor Ministerului Afacerilor Interne şi au o durată de cel puţin:
a) 3 luni, pentru poliţistul care a dobândit această calitate în condiţiile art. 9 alin. (22);
b) 4 săptămâni, pentru poliţistul care a dobândit această calitate în condiţiile art. 9 alin. (3).

(la data 21-iun-2016 Art. 10, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

(3) Candidaţii care au promovat concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne,
precum şi persoanele care urmează să ocupe funcţiile de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3) nu trebuie să
aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

(la data 25-feb-2016 Art. 10, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 3/2016 )

(4) Dacă în perioada desfăşurării activităţii de poliţist sau a studiilor în instituţiile de învăţământ ale Ministerului de
Interne intervine vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 45 alin. (1), se ia măsura destituirii celui în cauză sau a
exmatriculării, după caz. În situaţiile în care elevul, studentul sau poliţistul se află în curs de cercetare penală ori de
judecată, măsura exmatriculării, respectiv cea a destituirii, se ia după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a
instanţei de judecată.
(5) Recrutarea şi selecţionarea candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii se realizează
potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(la data 02-iul-2018 Art. 10, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

Art. 11
(1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structurile de specialitate, asigură pregătirea continuă a poliţiştilor pentru
ridicarea nivelului profesional.

(la data 14-oct-2003 Art. 11, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

(2) [textul din Art. 11, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 6. din
Ordonanta urgenta 21/2016]
(3) Formarea profesională continuă a poliţistului, pentru dezvoltarea carierei, se asigură prin:
a) cursuri de capacitate profesională pentru obţinerea gradelor profesionale de: comisar-şef de poliţie, subcomisar de
poliţie sau agent-şef de poliţie;
b) cursuri pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă;
c) alte cursuri necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, desfăşurate în ţară sau în străinătate.

(la data 21-iun-2016 Art. 11, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

Art. 12
În programele de pregătire a viitorilor poliţişti, elevi sau studenţi din instituţiile de învăţământ ale Ministerului de Interne
se prevăd activităţi specifice pregătirii militare, pentru primul an de studii, fapt ce le asigură, după promovarea acestui
an, echivalarea îndeplinirii serviciului militar obligatoriu.
SECŢ IUNEA 2: Obţinerea gradelor profesionale şi încadrarea poliţiştilor în categorii şi grade
profesionale
Art. 13
(1) Poliţiştii pot fi debutanţi sau definitivi.
(2) Poliţiştii debutanţi sunt persoanele care ocupă, pe durata perioadei de stagiu, un post în cadrul Poliţiei Române.
Art. 14
(1) Poliţiştii se încadrează în două categorii, definite în raport cu nivelul studiilor necesare, după cum urmează:
a) categoria A - Corpul ofiţerilor de poliţie - cuprinde ofiţeri de poliţie cu studii superioare;
b) categoria B - Corpul agenţilor de poliţie - cuprinde agenţi de poliţie cu studii liceale sau postliceale cu diplomă.
(2) Categoriile de poliţişti se împart pe corpuri şi grade profesionale, după cum urmează:
I. Corpul ofiţerilor de poliţie:
a) chestor general de poliţie;
b) chestor-şef de poliţie;
c) chestor principal de poliţie;
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d) chestor de poliţie;
e) comisar-şef de poliţie;
f) comisar de poliţie;
g) subcomisar de poliţie;
h) inspector principal de poliţie;
i) inspector de poliţie;
j) subinspector de poliţie.

(la data 14-oct-2003 Art. 14, alin. (2), subpunctul I.. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

II. Corpul agenţilor de poliţie:
a) agent-şef principal de poliţie;
b) agent-şef de poliţie;
c) agent-şef adjunct de poliţie;
d) agent principal de poliţie;
e) agent de poliţie.
(3) Gradele profesionale de chestor, comisar-şef şi comisar pot fi obţinute numai de către ofiţeri cu studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
Art. 15
(1) Acordarea gradelor profesionale se face prin avansare de către:
a) Preşedintele României, pentru ofiţerii de poliţie la gradul de chestor de poliţie, chestor principal de poliţie, chestor-şef
de poliţie şi chestor general de poliţie, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor;
b) ministrul afacerilor interne, pentru:
(i)conducătorii unităţilor Ministerului Afacerilor Interne pe care le coordonează direct şi adjuncţii acestora;
(ii)conducătorii unităţilor aparatului central şi subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum şi adjuncţii acestora,
la propunerea secretarului de stat/secretarului general care coordonează activitatea structurii în care sunt încadraţi
poliţiştii;
(iii)poliţiştii din unităţile aparatului central şi unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne ai căror conducători nu
au calitatea de ordonatori de credite, la propunerea şefului unităţii;

(la data 02-iul-2018 Art. 15, alin. (1), litera B. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

c) inspectorul general al Poliţiei Române pentru poliţiştii din inspectoratul general şi unităţile din subordinea
inspectoratului general ai căror conducători nu au calitatea de ordonatori de credite, precum şi pentru conducătorii
unităţilor subordonate inspectoratului general şi adjuncţii acestora;

(la data 02-iul-2018 Art. 15, alin. (1), litera C. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

d) şeful unităţii Ministerului Afacerilor Interne care are calitatea de ordonator de credite, pentru poliţiştii din subordine,
alţii decât cei prevăzuţi la lit. b) şi c);
e) şeful unităţii Ministerului Afacerilor Interne care exercită competenţe de coordonare şi control metodologic al
serviciilor publice comunitare, pentru poliţiştii din cadrul serviciilor publice comunitare sau detaşaţi la aceste servicii.

(la data 02-iul-2018 Art. 15, alin. (1), litera C. din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(2) [textul din Art. 15, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 14-oct-2003 de Art. I, punctul 10. din
Ordonanta urgenta 89/2003]
Art. 16
(1) Pentru obţinerea gradului profesional următor poliţistul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut sau să îl împlinească în cursul anului calendaristic respectiv;

(la data 30-iun-2011 Art. 16, alin. (1), litera A. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 133/2011 )

b) să fi fost apreciat pe întreaga perioadă a stagiului minim în grad cu calificativul de cel puţin «bine». Anii în care
poliţistului i s-au acordat calificative inferioare acestuia sau nu a fost evaluat nu intră în calculul stagiului minim în grad.

(la data 30-iun-2011 Art. 16, alin. (1), litera B. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 133/2011 )

(11) Acordarea gradului profesional următor, în cadrul aceleiaşi categorii, se face în ordinea ierarhică a gradelor, în
limita numărului de posturi prevăzute cu gradele respective, aprobat de ministrul afacerilor interne.

(la data 21-iun-2016 Art. 16, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

(2) Gradul profesional de comisar-şef de poliţie, subcomisar de poliţie sau agent-şef de poliţie poate fi obţinut în urma
absolvirii unui curs de capacitate profesională, organizat pentru respectivul grad profesional.

(la data 21-iun-2016 Art. 16, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

(21) Sunt exceptaţi de la absolvirea cursului prevăzut la alin. (2) ofiţerul de poliţie care a absolvit un curs
postuniversitar, un program universitar de master sau care a dobândit titlul ştiinţific de doctor în domeniul management
sau în specialitatea studiilor funcţiei de bază, precum şi agentul de poliţie care a absolvit studii superioare.
(22) Gradul profesional de chestor poate fi obţinut de comisarul-sef de poliţie care a promovat examenul organizat în
acest scop.

(la data 21-iun-2016 Art. 16, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

(3) [textul din Art. 16, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 23-apr-2004 de Art. 1, punctul 2. din
Legea 101/2004]
Art. 17
Stagiul minim în gradele profesionale este:
I. Corpul ofiţerilor de poliţie:
a) chestor-şef de poliţie - 2 ani;

(la data 14-oct-2003 Art. 17, subpunctul I.., litera A. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 89/2003
)
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b) chestor principal de poliţie - 2 ani;
c) chestor de poliţie - 2 ani;
d) comisar-şef de poliţie - 3 ani;
e) comisar de poliţie - 3 ani;
f) subcomisar de poliţie - 4 ani;
g) inspector principal de poliţie - 3 ani;
h) inspector de poliţie - 3 ani;
i) subinspector de poliţie - 4 ani.
II. Corpul agenţilor de poliţie:
a) agent-şef de poliţie - 5 ani;
b) agent-şef adjunct de poliţie - 5 ani;
c) agent principal de poliţie - 5 ani;
d) agent de poliţie - 5 ani.
Art. 18

(la data 25-apr-2016 Art. 18 din capitolul II, sectiunea 2 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 172/2016 )
[textul din Art. 18 din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 11. din Ordonanta
urgenta 21/2016]
Art. 19
[textul din Art. 19 din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 11. din Ordonanta
urgenta 21/2016]
Art. 20
Poliţistului care şi-a sacrificat viaţa în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu i se acordă post-mortem gradul de
subinspector de poliţie, pentru agenţii de poliţie, şi gradul următor, pentru ofiţerii de poliţie.
Art. 21
(1) Absolventului cu diplomă de licenţă al unui program de studii de ordine şi siguranţă publică, respectiv drept,
organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului
Afacerilor Interne i se acordă gradul profesional de subinspector de poliţie şi este încadrat ca debutant pe o perioadă de
stagiu de 12 luni.
(2) Absolventului şcolii de formare a agenţilor de poliţie i se acordă gradul profesional de agent de poliţie şi este
încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu de 6 luni.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi absolventului pregătit pentru nevoile Ministerului
Afacerilor Interne la alte instituţii de învăţământ.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), absolventului Institutului Medico-Militar i se echivalează gradul militar cu
gradul profesional, în condiţiile art. 73 alin. (1) şi (2), şi este încadrat într-o funcţie specifică corespunzătoare gradului
profesional deţinut.
(5) Poliţistului care intră în corpul ofiţerilor de poliţie în condiţiile art. 9 alin. (2) şi absolventului cu diplomă de licenţă al
unui program de studii organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru
Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne i se acordă gradul profesional în funcţie de vechimea în structurile
Ministerului Afacerilor Interne, astfel:
a) sub 5 ani - subinspector de poliţie;
b) între 5 şi 10 ani - inspector de poliţie;
c) peste 10 ani - inspector principal de poliţie.
(6) Persoanei reîncadrate ca poliţist potrivit art. 9 alin. (21) i se acordă gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi
de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului.
(7) Încadrarea în funcţie a poliţistului prevăzut la alin. (5) şi reîncadrarea poliţistului prevăzut la alin. (6) se realizează în
condiţiile art. 22 alin. (4).
(8) Persoanei care dobândeşte statutul de poliţist prin încadrare directă sau transfer, potrivit art. 9 alin. (2 2) sau (3), i
se acordă gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor
absolvite, raportate la cerinţele postului, încadrarea poliţistului se face în funcţia minimă prevăzută de lege
corespunzătoare gradului profesional acordat, pe o perioadă de probă de 6 luni sau 12 luni, în raport cu categoria din
care face parte şi cu gradul profesional acordat.
(9) Prevederile alin. (8), referitoare la acordarea gradelor profesionale, se aplică şi în cazul poliţistului prevăzut la alin.
(5), dacă prin aplicarea acestora i s-ar acorda un grad profesional mai mare decât în condiţiile alin. (5).
(10) În cazul poliţistului - personal de specialitate medical, perioada de rezidenţiat stabilită potrivit prevederilor legale
se ia în calcul la acordarea gradului profesional.
(11) Persoanei care dobândeşte statutul de poliţist prin reîncadrare, încadrare directă sau transfer, potrivit art. 9 alin.
(21) sau (22), nu i se poate modifica raportul de serviciu, prin delegare, detaşare, mutare sau transfer, timp de cel
puţin doi ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii.
(12) La expirarea perioadei de stagiu sau de probă, poliţistul susţine examenul de definitivare în profesie. Poliţistului
declarat nepromovat îi încetează raportul de serviciu.
(13) Perioada de stagiu şi perioada de probă constituie vechime în poliţie.
(14) Metodologia privind organizarea perioadei de stagiu şi a perioadei de probă, precum şi cea privind organizarea şi
desfăşurarea examenului de definitivare în profesie se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(la data 02-iul-2018 Art. 21 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

Art. 22
(1) Funcţiile poliţiştilor se diferenţiază prin categorie, grad profesional şi coeficient de ierarhizare.
(2) Funcţiile poliţiştilor, după natura lor, sunt de execuţie şi de conducere, iar după nivelul studiilor absolvite sunt funcţii
din categoria A şi funcţii din categoria B.
(3) Fiecare dintre cele două categorii de funcţii se împarte în grade profesionale, conform structurii ierarhice prevăzute
la art. 14.
(4) Poliţiştii se încadrează în funcţii de execuţie prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai
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mari cu cel mult 3 trepte faţă de cele pe care le au.
(la data 02-iun-2017 Art. 22, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 118/2017 )

(41) [textul din Art. 22, alin. (4^1) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 02-iul-2018 de Art. I, punctul 6. din
Ordonanta urgenta 53/2018]
(42) După definitivarea în profesie, poliţistul este încadrat în funcţie în condiţiile alin. (4).

(la data 02-iul-2018 Art. 22, alin. (4^2) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(5) Funcţiile şi modul de salarizare ale poliţiştilor se stabilesc prin lege, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a
prezentei legi.
(6) Pentru motive temeinic justificate, poliţiştii pot fi numiţi, la solicitarea acestora, în funcţii inferioare gradelor
profesionale pe care le au, cu excepţia situaţiilor care decurg din aplicarea art. 2731 alin. (3) sau art. 2749.

(la data 02-iul-2018 Art. 22, alin. (6) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(7) Competenţele emiterii actelor administrative privind naşterea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de
serviciu al poliţistului se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în condiţiile legii.

(la data 30-iun-2011 Art. 22, alin. (7) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 133/2011 )

(8)
[textul din Art. 22, alin. (8) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 17. din
Ordonanta urgenta 21/2016]
Art. 23
(1) La acordarea primului grad profesional, absolventul sau persoana care a dobândit calitatea de poliţist în condiţiile
art. 9 alin. (21), (22) şi (3) depune jurământul de credinţă în faţa şefului instituţiei de învăţământ sau, după caz, a
şefului unităţii de poliţie şi în prezenţa a doi poliţişti.

(la data 25-feb-2016 Art. 23, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 3/2016 )

(2) 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 răspundere şi bună credinţă îndatoririle
ce-mi revin potrivit funcţiei şi să păstrez secretul profesional. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
(3) Jurământul de credinţă se poate depune şi fără formula religioasă de încheiere.
(4) Jurământul de credinţă este semnat de către absolventul sau poliţistul încadrat direct sau transferat şi, după caz,
de către şeful instituţiei de învăţământ sau de şeful unităţii, precum şi de către poliţiştii asistenţi.

(la data 21-iun-2016 Art. 23, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

(5) Jurământul de credinţă este contrasemnat de ministrul de interne, se păstrează la dosarul personal al poliţistului,
iar o copie de pe înscris se înmânează acestuia.
(6) Semnarea jurământului de credinţă presupune şi acordul implicit al poliţistului pentru testarea fidelităţii şi integrităţii
sale profesionale prin efectuarea unor verificări de specialitate, în condiţiile legii.
Art. 24
La acordarea primului grad profesional, la numirea şi eliberarea dintr-o funcţie de conducere, precum şi la încetarea
raporturilor de serviciu, poliţistul este obligat să îşi declare averea, conform legii.
Art. 25
(1) Fiecare poliţist are un dosar personal care cuprinde:
a) documentul de numire în funcţie, documentul de atestare a studiilor şi cel privind depunerea jurământului;
b) documentele privind evaluarea anuală a activităţii acestuia, avansările în funcţii, grade sau categorii, recompensele
acordate, precum şi sancţiunile ce i-au fost aplicate, ordonate cronologic şi fără discontinuităţi;

(la data 14-oct-2003 Art. 25, alin. (1), litera B. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

c) declaraţia de avere şi alte documente, stabilite prin ordin al ministrului de interne.
(2) Se interzice introducerea în dosarul personal al poliţistului a oricăror documente referitoare la opiniile sale politice,
sindicale, religioase sau de orice altă natură.
(3) Poliţistul îşi poate consulta dosarul personal, iar, la cerere, i se vor elibera copii de pe actele existente, care nu
conţin informaţii clasificate, în condiţiile legii.

(la data 14-oct-2003 Art. 25, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

Art. 26
(1) Evaluarea activităţii profesionale individuale şi a conduitei poliţistului, denumită în continuare evaluare de serviciu, se
realizează o dată pe an. Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face
evaluarea, iar în cazul personalului didactic şi didactic auxiliar perioada evaluată este corespunzătoare anului de
învăţământ.
(2) Prin excepţie, evaluarea de serviciu se realizează şi pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută la alin. (1), în
următoarele situaţii:
a) la acordarea gradului profesional următor;
b) la modificarea sau suspendarea raportului de serviciu, care produce consecinţe pe o perioadă mai mare de 60 de
zile calendaristice, sau la încetarea raportului de serviciu;
c) la modificarea sau suspendarea raportului de serviciu, care produce consecinţe pe o perioadă mai mare de 60 de zile
calendaristice, sau la încetarea raportului de serviciu, în alte situaţii decât cele prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. g), h), i)
sau l), al persoanei care are competenţa de a întocmi evaluarea;
d) în alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a)-c), atunci când activitatea desfăşurată de poliţist este mai mare de 30
de zile.
(3) Evaluarea de serviciu realizată în condiţiile alin. (1) reprezintă evaluare de serviciu anuală, iar cea realizată în
condiţiile alin. (2) reprezintă evaluare de serviciu parţială.
(4) Poliţistului i se întocmeşte evaluare de serviciu anuală numai dacă perioada de activitate desfăşurată este, cumulat,
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de cel puţin 6 luni inclusiv.
(5) În situaţia în care perioada prevăzută la alin. (4) este rezultatul mai multor perioade de activitate profesională
însumate, evaluate în condiţiile alin. (2), rezultatul evaluării de serviciu anuale se stabileşte pe baza punctajului obţinut
ca medie ponderată a punctajelor obţinute la evaluările de serviciu parţiale.

(la data 22-iul-2016 Art. 26 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 152/2016 )

Art. 261

(1) Evaluarea de serviciu anuală se realizează între 1 ianuarie şi 15 februarie din anul următor perioadei evaluate.
(2) În cazul personalului didactic şi didactic auxiliar, evaluarea de serviciu anuală se realizează între 1 octombrie şi 15
noiembrie.
Art. 262

(1) Evaluarea de serviciu se întocmeşte de către şeful nemijlocit şi se aprobă de şeful ierarhic al acestuia. Au
competenţe de evaluare a personalului exclusiv şefii care îndeplinesc atribuţiile funcţiilor prevăzute cu salariu de
comandă, persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi prefecţii.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ministrul afacerilor interne întocmeşte şi aprobă evaluarea de serviciu
pentru poliţiştii din instituţiile/unităţile/structurile pe care le coordonează nemijlocit, pentru care are competenţă de
numire.
(3) În cazul poliţiştilor care au calitatea de ataşaţi de afaceri interne sau ofiţeri de legătură, evaluarea de serviciu se
întocmeşte de către şeful structurii care coordonează activitatea acestora şi se aprobă de secretarul de stat
coordonator al activităţilor de reprezentare externă.
(4) Nu poate realiza evaluarea de serviciu persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:
a) este soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu poliţistul evaluat;
b) i-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. g), h), i) sau l).
(5) În situaţiile prevăzute la alin. (4), evaluarea de serviciu se întocmeşte, respectiv se aprobă, de către persoanele
desemnate, în scris, de şeful unităţii. Dacă şeful unităţii se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (4), evaluarea de
serviciu se întocmeşte, respectiv se aprobă, de către persoanele desemnate, în scris, de către şeful ierarhic superior al
acestuia.
Art. 263

(1) Evaluarea de serviciu se realizează în baza următoarelor criterii:
a) modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor înscrise în fişa postului;
b) legalitatea exercitării competenţelor conferite de funcţie;
c) nivelul cunoştinţelor şi deprinderilor specifice, raportat la cerinţele postului;
d) aptitudini personale şi respectarea normelor de etică şi deontologie aplicabile poliţistului;
e) aptitudini organizatorice sau, exclusiv pentru personalul care îndeplineşte atribuţiile funcţiilor prevăzute cu salariu de
comandă, capacităţi manageriale demonstrate în îndeplinirea atribuţiilor.
(2) Pentru fiecare dintre criteriile prevăzute la alin. (1), în formularul de evaluare de serviciu se prevăd indicatori de
evaluare Pe baza punctajului acordat fiecărui indicator de evaluare se calculează punctajul general
(3) În funcţie de punctajul general obţinut, poliţistului i se acordă unul dintre următoarele calificative: «foarte bine»,
«bine», «satisfăcător», «nesatisfăcător».
(4) Punctajul acordat fiecărui indicator de evaluare, punctajul general, constatările şi concluziile evaluării de serviciu şi
calificativul se consemnează în formularul de evaluare de serviciu.
(5) Modelul formularului de evaluare de serviciu se stabileşte prin ordinul prevăzut la art. 266.
Art. 264

(1) Rezultatul evaluării de serviciu se aduce la cunoştinţă poliţistului în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării.
(2) Poliţistul nemulţumit de rezultatul evaluării de serviciu poate formula contestaţie în termen de 5 zile lucrătoare de
la luarea la cunoştinţă.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), poliţistul a cărui evaluare de serviciu a fost aprobată de ministrul afacerilor
interne se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. în această situaţie, procedura
administrativă prealabilă prevăzută la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, nu se mai efectuează.
(4) Contestaţia formulată în condiţiile prevăzute la alin. (2), cu precizarea motivelor contestării şi a argumentelor
corespunzătoare, se depune la secretariatul unităţii din care face parte persoana care a aprobat evaluarea.
(5) Contestaţia, împreună cu formularul de evaluare de serviciu, se înaintează de către şeful care a aprobat evaluarea,
în termen de 3 zile lucrătoare, şefului ierarhic superior al acestuia.
(6) În termen de două zile lucrătoare, şeful ierarhic superior prevăzut la alin. (5) numeşte o comisie de soluţionare a
contestaţiei, formată dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puţin de 3, dintre care unul este desemnat
preşedinte. Comisia soluţionează contestaţia în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data constituirii.
(7) Modul de soluţionare a contestaţiei se consemnează într-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei, şi se
aduce la cunoştinţa poliţistului în termen de 5 zile lucrătoare de la soluţionare.
(8) Poliţistul nemulţumit de rezultatul contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile
legii, în această situaţie, procedura administrativă prealabilă prevăzuta la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările
şi completările ulterioare, nu se mai efectuează.
Art. 265

Calificativul obţinut la evaluarea activităţii desfăşurate în cadrul unor/pentru organisme interne şi internaţionale se
echivalează cu unul dintre calificativele prevăzute la art. 263 alin. (3), potrivit unei proceduri stabilite prin ordinul
prevăzut la art. 266.
Art. 266

Metodologia privind evaluarea de serviciu a poliţiştilor se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(la data 22-iul-2016 Art. 26 din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 2. din Legea 152/2016 )

Art. 27
(la data 11-iun-2009 Art. 27 din capitolul II, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Ghid din 2009 )
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[textul din Art. 27 din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 19. din Ordonanta
urgenta 21/2016]
SECŢIUNEA 3: Modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului
SUBSECŢIUNEA 1: Norme generale privind modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului
Art. 271

(1) Raportul de serviciu al poliţistului se poate modifica prin:
a) delegare;
b) detaşare;
c) participare la misiuni internaţionale;
d) împuternicire pe o funcţie de conducere;
e) transfer;
f) mutare;
g) punere la dispoziţie.
(2) Modificarea raportului de serviciu în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) se poate realiza după definitivarea în
profesie, cu excepţia situaţiilor în care a intervenit reorganizarea unităţii.
Art. 272

Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept, din iniţiativa sau la cererea sa.
Art. 273

În perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă, concediului de maternitate, concediului pentru
îngrijirea copilului bolnav ori a copilului cu handicap pentru afecţiuni intercurente, precum şi a suspendării, raportul de
serviciu al poliţistului nu poate fi modificat decât din iniţiativa sau, după caz, cu acordul scris al acestuia, cu excepţia
următoarelor situaţii:
a) ca urmare a desfiinţării postului ocupat, prin reorganizarea activităţii Ministerului Afacerilor Interne sau a unei unităţi;
b) s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, cu excepţia situaţiei în care aceasta a fost pusă în mişcare pentru o
infracţiune din culpă care nu este în legătură cu serviciul;
c) s-a dispus măsura arestării preventive sau arestului la domiciliu;
d) s-a dispus măsura controlului judiciar sau controlului judiciar pe cauţiune, cu interdicţia exercitării profesiei.
Art. 274

În vederea modificării sau suspendării raportului de serviciu, în cazurile prevăzute de prezenta secţiune, poliţistul se
numeşte într-un stat de organizare, denumit în continuare stat anexă.
Art. 275

Modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului se dispun sau, după caz, se constată prin act
administrativ emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.
SUBSECŢIUNEA 2: Delegarea
Art. 276

(1) Delegarea reprezintă exercitarea temporară de către poliţist a unor activităţi corespunzătoare postului ocupat, în
afara locului său de muncă, în aceeaşi unitate sau într-o altă unitate. Delegarea se dispune în interesul unităţii în care
este încadrat poliţistul sau în interesul unităţii ierarhic superioare.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pe perioada delegării, poliţistul poate exercita, cu acordul său scris, alte
activităţi decât cele corespunzătoare postului ocupat, stabilite în actul administrativ de modificare a raporturilor de
serviciu.
(3) Prin excepţie de la alin. (2), în situaţia instituirii stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război,
pentru delegarea dispusă în condiţiile prevederilor alin. (2) nu este necesar acordul scris al poliţistului.

(la data 31-mar-2020 Art. 27^6, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 2 completat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta urgenta
36/2020 )

Art. 277

Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-o perioadă de 12 luni. Delegarea
pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice într-o perioadă de 12 luni se poate dispune numai cu acordul scris
al poliţistului.
SUBSECŢIUNEA 3: Detaşarea
Art. 278

(1) Detaşarea poliţistului constă în schimbarea temporară a locului de muncă şi exercitarea atribuţiilor în cadrul altor
unităţi/structuri din Ministerul Afacerilor Interne ori la alte instituţii sau autorităţi publice, la solicitarea acestora. În mod
excepţional şi numai cu acordul scris al poliţistului, prin detaşare se poate schimba şi specificul muncii.
(2) Detaşarea se dispune în interesul unităţii în cadrul căreia poliţistul urmează să îşi desfăşoare activitatea.
(3) Detaşarea se poate dispune numai dacă pregătirea profesională a poliţistului îi permite exercitarea atribuţiilor şi
responsabilităţilor funcţiei pe care urmează să fie numit temporar.
(4) Detaşarea poliţistului se dispune pe un post vacant sau temporar vacant.
Art. 279

(1) Detaşarea poate fi dispusă fără acordul poliţistului pentru o perioadă de cel mult 6 luni. Detaşarea poliţistului pentru
o perioadă de cel mult 12 luni se poate dispune numai cu acordul său.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), detaşarea poliţistului, cu acordul său scris, în cadrul unor autorităţi publice
se face pe perioada stabilită prin dispoziţiile legale în vigoare aplicabile situaţiilor respective.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia instituirii stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de
război, detaşarea poate fi dispusă fără acordul poliţistului pentru o perioadă de cel mult 12 luni, fără a depăşi perioada
pe care s-a instituit starea de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi de război.

(la data 31-mar-2020 Art. 27^9, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 3 completat de Art. II, punctul 2. din Ordonanta urgenta
36/2020 )

*) OUG 36/2020 - Art. VI
Prevederile art. 279 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările
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ulterioare, se aplică, în mod corespunzător, şi detaşărilor aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe
de urgenţă.

(la data 31-mar-2020 Art. 27^9, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. VI din Ordonanta
urgenta 36/2020 )

Art. 2710

(1) Detaşarea poliţistului la instituţiile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, la alte
autorităţi şi instituţii publice sau la Corpul Naţional al Poliţiştilor se realizează după numirea în statul anexă constituit în
acest scop.
(2) Detaşarea la instituţii de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională sau la alte autorităţi şi instituţii
publice se poate face, în condiţiile legii, şi fără numirea în statul anexă, situaţie în care unitatea are obligaţia de a
rezerva postul ocupat de către poliţist anterior detaşării.
Art. 2711

Încetarea detaşării realizată potrivit art. 2710 alin. (1) determină revenirea poliţistului în unitatea din care a plecat, în
vederea numirii în funcţie potrivit art. 2731.
SUBSECŢIUNEA 4: Dispoziţii comune privind delegarea şi detaşarea
Art. 2712

Poliţistul poate refuza delegarea sau detaşarea dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) graviditate;
b) îşi creşte singur copilul minor;
c) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical eliberat/ avizat de structurile medicale ale Ministerului Afacerilor
Interne, face contraindicată delegarea sau detaşarea, raportat la atribuţiile de serviciu şi condiţiile de muncă specifice
locului de muncă unde este detaşat/delegat;
d) este singurul întreţinător al familiei;
e) alte motive personale temeinic justificate.
Art. 2713

Delegarea, respectiv detaşarea încetează în următoarele situaţii:
a) la data expirării perioadei pentru care s-a dispus;
b) desfăşurarea activităţii care a impus delegarea, respectiv detaşarea nu mai este necesară;
c) şeful unităţii în care este încadrat poliţistul îşi retrage acordul cu privire la detaşarea poliţistului;
d) la cererea poliţistului, când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 2712.
SUBSECŢIUNEA 5: Participarea la misiuni internaţionale
Art. 2714

(1) Participarea poliţistului la o misiune internaţională care presupune desfăşurarea altor activităţi decât cele
corespunzătoare postului se realizează după numirea în statul anexă constituit în acest scop.
(2) Încheierea misiunii internaţionale determină revenirea poliţistului în unitatea din care a plecat, în vederea numirii în
funcţie potrivit art. 2731.
SUBSECŢIUNEA 6: Împuternicirea
Art. 2715

(1) Împuternicirea reprezintă exercitarea cu caracter temporar a atribuţiilor unei funcţii de conducere, pe un post
vacant sau pe un post temporar vacant al cărui titular este împuternicit pe o altă funcţie de conducere ori nu este
prezent în unitate mai mult de 30 de zile calendaristice consecutiv, cu excepţia perioadei concediului de odihnă.
(2) Poate fi împuternicit poliţistul care îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute în fişa postului, nu este cercetat
disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare.
(3) Pe perioada împuternicirii, poliţistul beneficiază, după caz, şi de drepturile care se cuvin poliţistului detaşat.
Art. 2716

(1) Poliţistul poate fi împuternicit, cu acordul acestuia, pe o perioadă de maximum 6 luni. Prelungirea împuternicirii
poate fi dispusă, cu acordul poliţistului, pentru maximum 6 luni, perioadă în care sunt obligatorii organizarea şi
desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului.
(2) În cazul postului de conducere temporar vacant, împuternicirea se poate dispune până la încetarea situaţiei care a
condus la vacantarea temporară a postului.
Art. 2717

Împuternicirea încetează în următoarele situaţii:
a) la data expirării perioadei pentru care s-a dispus;
b) la ocuparea postului;
c) la revenirea titularului postului;
d) la solicitarea scrisă a poliţistului împuternicit;
e) la iniţiativa persoanei care a dispus-o.
SUBSECŢIUNEA 7: Transferul
Art. 2718

(1) Transferul poliţistului se realizează, cu aprobarea ministrului afacerilor interne, la instituţiile de apărare, ordine
publică şi securitate naţională.
(2) Transferul se realizează:
a) în interesul serviciului, cu acordul poliţistului;
b) la cererea poliţistului, cu acordul conducătorilor instituţiilor prevăzute la alin. (1).
SUBSECŢIUNEA 8: Mutarea
Art. 2719

Poliţistul poate fi mutat în aceeaşi unitate sau într-o altă unitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, din aceeaşi
localitate sau din altă localitate, cu acordul şefului unităţii în care este încadrat, precum şi al şefului unităţii în care
urmează să se mute, în următoarele situaţii:
a) în interesul serviciului;
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b) la cererea poliţistului.
Art. 2720

Mutarea în interesul serviciului se face numai cu acordul scris al poliţistului.
SUBSECŢIUNEA 9: Punerea la dispoziţie
Art. 2721

(1) Poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie, în vederea numirii într-o funcţie prin aplicarea prevederilor art.
2731, în următoarele situaţii:

(la data 02-iul-2018 Art. 27^21, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta
53/2018 )

a) ca urmare a desfiinţării efective a postului ocupat, prin reorganizarea activităţii Ministerului Afacerilor Interne sau a
unei unităţi;

(la data 02-iun-2017 Art. 27^21, alin. (1), litera A. din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 3. din Legea
118/2017 )

b) când nu poate fi repus în funcţia deţinută anterior, la încetarea motivului numirii într-un stat anexă;
c) ca urmare a clasării «apt limitat» de către comisiile de expertiză medico-militară, atunci când nu mai poate îndeplini
atribuţiile funcţiei deţinute;
d) când nu sunt acordate sau când sunt retrase de către autorităţile competente avizele, autorizaţiile sau atestările
necesare exercitării funcţiei;

(la data 02-iun-2017 Art. 27^21, alin. (1), litera D. din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 3. din Legea
118/2017 )

e) când un alt poliţist este repus în funcţia deţinută anterior, potrivit art. 27 29 sau ca urmare a reintegrării, prin
hotărâre judecătorească definitivă;
f) la solicitarea motivată, în scris, a poliţistului;

(la data 02-iul-2018 Art. 27^21, alin. (1), litera F. din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta
urgenta 53/2018 )

(2) Poliţistul este pus la dispoziţie când faţă de acesta s-a pus în mişcare acţiunea penală, cu excepţia situaţiei în care
acţiunea penală a fost pusă în mişcare pentru o infracţiune din culpă care nu este în legătură cu serviciul.
(3) Punerea la dispoziţie în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi e) şi alin. (2) se constată la data luării la
cunoştinţă a respectivelor situaţii.
(4) Poliţistul este pus la dispoziţia unităţii din care face parte sau, cu acordul lui, la dispoziţia altei unităţi.
Art. 2722

Situaţia poliţistului pus la dispoziţie se soluţionează astfel:
a) pentru poliţistul prevăzut la art. 2721 alin. (1), în termen de cel mult 6 luni, care poate fi prelungit cu încă cel mult 6
luni, cu aprobarea ministrului afacerilor interne;
b) pentru poliţistul prevăzut la art. 2721 alin. (2), atunci când se dispune clasarea, renunţarea la urmărirea penală,
achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, precum şi în cazul încetării procesului penal.
Art. 2723

(1) Pe perioada punerii la dispoziţie, poliţistul îndeplineşte acele sarcini şi atribuţii stabilite în scris de şeful unităţii,
comunicate sub semnătură.
(2) În situaţia în care faţă de poliţist s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, acestuia i se stabilesc sarcini şi
atribuţii de serviciu care nu sunt de natură a impieta buna desfăşurare a procesului penal.
(3) Poliţistul pus la dispoziţie beneficiază de drepturile băneşti prevăzute de legislaţia privind salarizarea poliţiştilor aflaţi
în această situaţie, precum şi de celelalte drepturi prevăzute în prezenta lege.
SUBSECŢIUNEA 10: Suspendarea
Art. 2724

Suspendarea raportului de serviciu are ca efect suspendarea îndeplinirii atribuţiilor de către poliţist.
Art. 2725

(1) Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept în următoarele situaţii:
a) este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu;
b) se află sub control judiciar sau control judiciar pe cauţiune şi s-a dispus interdicţia exercitării profesiei;
c) îndeplineşte o funcţie de conducere salarizată în cadrul organizaţiilor sindicale, constituite potrivit legii;
d) este numit într-o funcţie în cadrul cabinetului demnitarului, în afara Ministerului Afacerilor Interne;
e) este dispărut, iar dispariţia a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
f) a fost instituită carantina, în condiţiile legii, cu excepţia situaţiilor în care carantina se instituie la locul de muncă sau în
care activitatea profesională se desfăşoară, pe perioada carantinei, de la domiciliu sau telemuncă.

(la data 31-mar-2020 Art. 27^25, alin. (1), litera F. din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 10 modificat de Art. II, punctul 3. din Ordonanta
urgenta 36/2020 )

g) forţă majoră;
h) nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de
expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor
indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;
i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.
(2) Perioada în care raportul de serviciu al poliţistului este suspendat potrivit prevederilor alin. (1) lit. c) constituie
vechime în serviciu. Pentru această perioadă funcţiile de conducere din organizaţia sindicală se echivalează cu funcţiile
prevăzute în legislaţia privind salarizarea poliţiştilor, în vederea deschiderii drepturilor de pensie ca poliţist.
(3) Echivalarea funcţiilor, potrivit alin. (2), se face prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea organizaţiei
sindicale şi cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.
(4) Drepturile reglementate de prezenta lege, cu excepţia celor prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a), d)-f), i), j) şi l)-n)
şi art. 31, se acordă, potrivit condiţiilor legale în vigoare, poliţistului aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c).
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(la data 02-iul-2018 Art. 27^25 din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 10 modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

Art. 2726

(1) Raportul de serviciu al poliţistului se poate suspenda, la iniţiativa sa, în următoarele situaţii:
a) pentru efectuarea concediului de creştere a copilului;
b) pentru desfăşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale;
c) însoţeşte soţul trimis în misiune permanentă în străinătate, în condiţiile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului
diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, pe perioada misiunii.
(2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a poliţistului, pentru un interes personal legitim, în alte
cazuri decât cele prevăzute la alin. (1), pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 3 ani.
Art. 2727

(1) Încetarea suspendării are loc la data prevăzută în actul administrativ, emis în acest scop.
(2) În situaţia în care în actul administrativ de suspendare nu este prevăzută perioada suspendării, în termen de 5 zile
lucrătoare de la data încetării motivului care a determinat suspendarea, poliţistul este obligat să informeze în scris
despre acest fapt unitatea din care face parte.
(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), în situaţia instituirii, după caz, a stării de urgenţă, de asediu, de
mobilizare şi pe timp de război, şeful unităţii poate dispune, în funcţie de evoluţia situaţiei operative şi de specificul
activităţilor şi necesităţile unităţii, încetarea suspendării dispusă în condiţiile art. 2725 alin. (1) lit. c), d) şi i) ori ale art.
2726 alin. (1) lit. b) şi alin. (2). În această situaţie, poliţistul este obligat să se prezinte la unitatea în care este încadrat,
în cel mai scurt timp posibil.

(la data 31-mar-2020 Art. 27^27, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 10 completat de Art. II, punctul 4. din Ordonanta urgenta
36/2020 )

(3) Emiterea unui aviz psihologic de către un psiholog cu atribuţii de exercitare a actului psihologic în unităţile
Ministerului Afacerilor Interne, în situaţia prevăzută la art. 2725 lit. h), constituie motiv de încetare a suspendării.
Art. 2728

(1) Poliţistul aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2725 art. 2726 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) se numeşte într-
o funcţie identică în statul anexă constituit în acest scop. La încetarea suspendării, poliţistul este numit în funcţie potrivit
art. 2731.
(2) În situaţia suspendării raportului de serviciu pentru efectuarea concediului de creştere a copilului, unitatea are
obligaţia de a rezerva postul ocupat de către poliţist anterior suspendării.
(3) Poliţistului suspendat i se retrag lucrările, armamentul şi echipamentele care i-au fost repartizate în vederea
îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.
SUBSECŢIUNEA 11: Dispoziţii comune privind punerea la dispoziţie şi suspendarea
Art. 2729

Atunci când s-a dispus clasarea, renunţarea la urmărirea penală, achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea
aplicării pedepsei, precum şi în cazul încetării procesului penal, poliţistul este repus în funcţia deţinută şi în toate
drepturile avute la data punerii la dispoziţia sau suspendării, inclusiv de compensare a celor de care a fost privat pe
perioada punerii la dispoziţie sau suspendării.
Art. 2730

(1) Atunci când s-a dispus condamnarea prin hotărâre judecătorească definitivă, la pedeapsa închisorii cu suspendarea
executării pedepsei sau amenzii penale pentru o infracţiune săvârşită din culpă care nu este în legătură cu serviciul,
menţinerea în activitate a poliţistului se analizează la nivelul unităţii din care acesta face parte.
(2) În situaţia aprobării menţinerii în activitate, poliţistul este numit în funcţie potrivit art. 2731

.
SUBSECŢIUNEA 12: Numirea în funcţie şi recunoaşterea unor drepturi
Art. 2731

Ordinea de prioritate în vederea numirii în funcţie este următoarea:
a) în funcţia ocupată anterior, corespunzătoare postului ocupat, dacă este vacant, caz în care acordul poliţistului nu
mai este necesar;

(la data 02-iun-2017 Art. 27^31, litera A. din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 12 modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 118/2017 )

b) într-o funcţie similară, în unitatea din care face parte;
c) într-o funcţie similară, în altă unitate;
d) într-o funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare egal sau inferior celei ocupate anterior, în unitatea din care
face parte;
e) într-o funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare egal sau inferior celei ocupate anterior, în altă unitate;
f) într-o funcţie inferioară gradului profesional deţinut, în unitatea din care face parte;
g) într-o funcţie inferioară gradului profesional deţinut, în altă unitate.
(2) În vederea numirii în funcţie, poliţistului i se prezintă funcţiile vacante în ordinea de prioritate prevăzută la alin. (1).
Dacă poliţistul nu îşi exprimă acordul pentru una dintre funcţiile prezentate, procedura se repetă, o singură dată.
(3) În situaţia în care nu se realizează numirea în funcţie după parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (2), poliţistul
este numit, fără acordul său, într-o funcţie potrivit ordinii de priorităţi prevăzute la alin. (1), în aceeaşi unitate sau într-o
unitate din aceeaşi localitate.
(4) Pe parcursul procedurii de numire în funcţie, la cerere, poliţistul poate fi numit direct în oricare dintre funcţiile
vacante prevăzute la alin. (1).

(la data 02-iul-2018 Art. 27^31 din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 12 completat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

Art. 2732

(1) Perioada în care un poliţist a exercitat atribuţiile unei funcţii de conducere prin împuternicire constituie vechime în
funcţii de conducere.
(2) Perioada suspendării raporturilor de serviciu nu constituie vechime în serviciu, cu excepţia situaţiei când prin lege se
dispune altfel.
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SECŢIUNEA 4: Ocuparea posturilor vacante
Art. 2733

Postul vacant se ocupă de poliţistul care îndeplineşte condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, precum şi
condiţiile prevăzute de prezenta secţiune.
Art. 2734

Postul de execuţie vacant se ocupă prin:
a) numirea absolventului instituţiei de învăţământ a Ministerului Afacerilor Interne sau care pregăteşte personal pentru
nevoile Ministerului Afacerilor Interne;
b) mutare, la cerere sau în interesul serviciului;
c) concurs sau examen, după caz, în situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (2), (21), (22) şi (3).

(la data 02-iun-2017 Art. 27^34, litera C. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 118/2017 )

Art. 2735

(1) Postul de conducere vacant se ocupă prin:
a) concurs sau examen, după caz;
b) mutare, la cerere sau în interesul serviciului, când funcţia este prevăzută cu coeficient de ierarhizare egal sau inferior
celui anterior deţinut;
c) numire directă pe acelaşi post sau, cu acordul scris al poliţistului, pe un post prevăzut cu coeficient de ierarhizare
egal sau inferior celui anterior deţinut;

(la data 02-iun-2017 Art. 27^35, alin. (1), litera C. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 118/2017 )

c1) numire directă a poliţistului pe o funcţie de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau pe o funcţie de conducere
la cabinetul demnitarului, prevăzute a fi încadrate cu poliţişti, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit
competenţelor stabilite prin lege.

(la data 02-iul-2018 Art. 27^35, alin. (1), litera C. din capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

d) alte cazuri prevăzute de lege.
(2) Numirea directă prevăzută la alin. (1) lit. c) poate fi aplicată în următoarele situaţii:
a) ca urmare a reorganizării unităţii;
b) ca urmare a reintegrării, prin hotărâre judecătorească definitivă, a altui poliţist în funcţia de conducere ocupată;
c) la încetarea numirii în statul anexă, dacă anterior poliţistul a ocupat o funcţie de conducere;
d) ca urmare a punerii la dispoziţie în condiţiile art. 2721 alin. (1) lit. f).

(la data 02-iul-2018 Art. 27^35, alin. (2), litera D. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(3) În perioada ocupării funcţiei prevăzute la alin. (1) lit. c1), poliţistul exercită atribuţiile stabilite în fişa postului, potrivit
legii, de ministrul afacerilor interne sau, după caz, de demnitar.

(la data 02-iul-2018 Art. 27^35, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

Art. 2736

(1) În vederea ocupării postului vacant prin concurs sau examen, se constituie comisie de concurs şi comisie de
soluţionare a contestaţiilor. În cadrul comisiei de concurs pot funcţiona subcomisii.
(2) Comisia de concurs prevăzută la alin. (1) se alcătuieşte dintr-un număr impar de membri. Aceştia au funcţia cel
puţin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs, iar cel puţin unul dintre membri are studiile de specialitate
cerute pentru ocuparea postului scos la concurs.
(3) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1), precum şi desemnarea secretarilor acestora se stabilesc
prin ordin/dispoziţie emise potrivit competenţelor.
(4) Concursul se organizează de către unitatea în al cărei stat de organizare este prevăzut postul vacant sau de
eşaloanele superioare/unităţile care asigură coordonarea metodologică a structurilor în care se regăsesc posturile.
(5) Concursul se poate organiza şi pentru ocuparea mai multor posturi vacante din aceeaşi specialitate.
Art. 2737

(1) Anunţul pentru ocuparea prin concurs a postului vacant se afişează la sediul unităţii şi se publică prin grija
compartimentului de resurse umane, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului, pe pagina
de internet a unităţii sau a eşalonului superior ori, dacă aceasta nu există ori nu este operaţională, în presa scrisă.
(2) Concursul pentru ocuparea postului de execuţie vacant care presupune desfăşurarea activităţii sub o altă identitate
decât cea reală se organizează fără aplicarea regulilor de publicitate.
Art. 2738

Concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant constă în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte
profesionale, care se înregistrează audio şi/sau video.
Art. 2739

(1) Concursul pentru ocuparea postului de execuţie vacant constă în susţinerea unui test scris, care poate fi
înregistrat/supravegheat video, pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului.
(2) În funcţie de specificul atribuţiilor postului de execuţie vacant, testul scris poate fi precedat de susţinerea a cel puţin
unei probe, cu relevanţă directă pentru performanţa pe post, cu caracter eliminatoriu, care se înregistrează audio
şi/sau video, după cum urmează:
a) probă practică;
b) evaluarea performanţei fizice;
c) evaluarea competenţelor lingvistice.
Art. 2740

Comisia de concurs elaborează subiectele şi baremele de corectare/apreciere şi notare, în concordanţă cu tematica şi
bibliografia stabilite.
Art. 2741

(1) Evaluarea probelor prevăzute la art. 2738 şi 2739 se face cu note de la 1 la 10.
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(2) Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7,00.
(3) Proba de evaluare a performanţei fizice se apreciază şi se promovează potrivit baremelor specifice prevăzute de
ordinul ministrului afacerilor interne privind activităţile de educaţie fizică şi sport în Ministerul Afacerilor Interne.
(4) Candidaţii sunt declaraţi «admis» în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la interviul structurat pe subiecte
profesionale sau, după caz, la testul scris, în limita numărului posturilor pentru care au candidat.
(5) Rezultatele finale ale concursului se înscriu într-un tabel nominal şi se aduc la cunoştinţă prin afişare.
Art. 2742

(1) În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi
notă, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
(2) În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat
«admis» candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Art. 2743

(1) În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de execuţie vacant, mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă,
iar concursul a constat şi în susţinerea unei probe eliminatorii, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare
notă la aceasta.
(2) În situaţia în care au fost susţinute mai multe probe eliminatorii, este declarat «admis» candidatul care a obţinut
nota finală cea mai mare, stabilită ca medie aritmetică a notelor la aceste probe.
(3) În situaţia în care concursul a constat doar în susţinerea probei scrise, departajarea candidaţilor se realizează pe
baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale.
Art. 2744

(1) Poliţistul nemulţumit de rezultatul obţinut la proba/probele eliminatorii sau la testul scris/interviul structurat pe
subiecte profesionale poate formula contestaţie, o singură dată pentru fiecare probă, în termen de 24 de ore de la
afişare.
(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la
expirarea termenului de depunere.
(3) Admiterea contestaţiei la proba/probele eliminatorie/ eliminatorii are drept consecinţă replanificarea candidatului şi
susţinerea din nou a probei/probelor respective.
(4) Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris/interviul structurat pe subiecte profesionale este
definitivă.
(5) Rezultatele la contestaţii se aduc la cunoştinţă prin afişare.
Art. 2745

Agentul de poliţie care a absolvit studii superioare poate participa la concursul pentru ocuparea unui post de execuţie
vacant de ofiţer, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
b) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 2721 alin. (2) sau art. 2725 lit. a), b) şi h);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.
Art. 2746

(1) La concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant poate participa poliţistul care:
a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în
mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii, conform alin. (2) şi (3).
(2) Condiţiile de vechime necesare participării ofiţerilor de poliţie la concurs sunt:
I. pentru funcţia de inspector general şi inspector general adjunct/similare şi funcţiile superioare celei de şef
serviciu/similare de la nivelul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne:
a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - 7 ani;
b) vechime în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne - 4 ani;
II. pentru funcţiile superioare celei de şef serviciu/similare, altele decât cele prevăzute la pct. I:
a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - 5 ani;
b) vechime în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne - 3 ani;
III. pentru funcţiile de contabil-şef şi funcţiile de şef serviciu/similare de la toate nivelurile ierarhice, precum şi pentru
funcţiile de şef poliţie oraş şi adjunct şef poliţie oraş:

(la data 02-iun-2017 Art. 27^46, alin. (2), subpunctul III.. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 118/2017 )

a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - 2 ani;
b) vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs - 3 ani;
IV. pentru oricare alte funcţii de conducere inferioare celor prevăzute la pct. III, de la toate nivelurile ierarhice -
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - 2 ani.

(la data 02-iun-2017 Art. 27^46, alin. (2), subpunctul IV.. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 118/2017 )

V. pentru funcţiile de şef birou care presupun atribuţii de poliţie judiciară - 2 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei sau 3 ani vechime în calitate de organ de cercetare al poliţiei judiciare.

(la data 02-iul-2018 Art. 27^46, alin. (2), subpunctul IV.. din capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta
53/2018 )

(3) Prevederile alin. (2) pct. IV se aplică şi pentru participarea agenţilor de poliţie la concursul de ocupare a funcţiilor
pentru care agenţii de poliţie beneficiază de indemnizaţie de conducere.
(4) Poate participa la concursul pentru ocuparea funcţiilor prevăzute la alin. (2) pct. I, II, III ofiţerul de poliţie care a
absolvit studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor
funcţiei de bază.
(5) Face excepţie de la condiţia prevăzută la alin. (2) pct. III lit. b) funcţia de şef de serviciu/similară, dacă unitatea nu
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are prevăzută o funcţie de ofiţer de execuţie în domeniu.
(la data 02-iun-2017 Art. 27^46, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 118/2017 )

(6) Funcţia similară se stabileşte prin raportare la coeficientul de ierarhizare, nivelul ierarhic şi gradul profesional
prevăzut.
Art. 2747

(1) Candidatului declarat «admis» la concursul pentru ocuparea unei funcţii de execuţie i se acordă gradul profesional şi
este numit în funcţie numai dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1). Motivarea deciziilor bazate pe
considerente de ordine publică sau securitate naţională nu se comunică.
(2) Candidatul declarat «admis» la concursul pentru ocuparea unei funcţii de execuţie în situaţia prevăzută la art. 9 alin.
(2) sau pentru ocuparea unui post de conducere vacant, din statul de organizare al altei unităţi decât cea în care este
încadrat, se mută în interesul serviciului, fără acordul şefului unităţii cedente.
Art. 2748

În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin
exclusiv de persoana candidatului declarat «admis», oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe
următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.

(la data 21-iun-2016 capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

Art. 2749

Pentru poliţistul care ocupă în Ministerul Afacerilor Interne o funcţie de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau o
funcţie la cabinetul demnitarului, unitatea are obligaţia de a rezerva postul ocupat, în condiţiile art. 2735 alin. (1) lit. a)-
c) în cazul posturilor de conducere ori în conformitate cu reglementările legale în cazul posturilor de execuţie, de către
poliţist anterior numirii. La eliberarea din funcţia de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau din funcţia la cabinetul
demnitarului, poliţistul este numit în postul rezervat.

(la data 02-iul-2018 Art. 27^48 din capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

CAPIT OLUL III: Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale
poliţistului
SECŢIUNEA 1: Drepturile poliţistului
Art. 28
(1) Poliţistul are dreptul la:
a) salariu lunar, potrivit legii;

(la data 02-iul-2018 Art. 28, alin. (1), litera A. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

b) ajutoare şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege;
c) uniformă, echipament specific, alocaţii pentru hrană, asistenţă medicală şi psihologică, proteze, precum şi
medicamente gratuite, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

(la data 07-feb-2003 Art. 28, alin. (1), litera C. din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 65/2003 )
(la data 29-mar-2006 Art. 28, alin. (1), litera C. din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea recurs in interesul legii Decizia III/2006 )

d) locuinţă de intervenţie, de serviciu, socială sau de protocol, după caz, în condiţiile legii;
e) concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concediu fără plată, în condiţiile stabilite prin hotărâre a
Guvernului;

(la data 20-ian-2003 Art. 28, alin. (1), litera E. din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1578/2002 )
f) concedii medicale pentru: caz de boală, prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea şi întărirea sănătăţii, accidente produse
în timpul şi din cauza serviciului; concedii de maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 3 ani,
îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin lege;
g) bilete de odihnă, tratament şi recuperare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;
h) pensii, în condiţiile stabilite prin lege;
i) indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau de detaşare, precum şi decontarea cheltuielilor de cazare, în
condiţiile stabilite prin lege;
j) decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interesul serviciului, mutării în alte localităţi şi o dată pe an
pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

(la data 14-oct-2003 Art. 28, alin. (1), litera J. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

(la data 01-ian-2004 Art. 28, alin. (1), litera J. din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1292/2003 )
k) încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii;

(la data 14-oct-2003 Art. 28, alin. (1), litera K. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

(la data 08-nov-2004 Art. 28, alin. (1), litera K. din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1822/2004 )
l) portul permanent al armamentului din dotare sau achiziţionat personal, în condiţiile legii;
m) asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

(la data 17-nov-2008 Art. 28, alin. (1), litera M. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 153/2008 )

(la data 01-ian-2009 Art. 28, alin. (1), litera M. din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1083/2008 )
n) tratament medical în străinătate pentru afecţiuni contractate în timpul exercitării profesiei, în condiţiile stabilite prin
hotărâre a Guvernului;
o) decontarea cheltuielilor de asistenţă juridică ocazionate de procedurile judiciare, penale şi/sau civile, iniţiate
împotriva sa, pentru fapte săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi în situaţia în care este victimă a
unor fapte de ultraj, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne;

(la data 02-iul-2018 Art. 28, alin. (1), litera O. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(2) Armamentul dobândit personal se deţine după pensionare pe baza permisului obţinut, în condiţiile legii.
Art. 29
(1) Pentru activitatea desfăşurată poliţiştilor li se conferă ordine şi medalii, potrivit legii.
(2) În cazul întreruperii activităţii în poliţie, timpul cât poliţistul a desfăşurat o altă activitate nu va fi luat în calculul
vechimii în poliţie pentru care se conferă ordinul sau medalia.
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(3) Poliţiştii decoraţi cu Ordinul Meritul Militar şi Semnul onorific În Serviciul Armatei îşi păstrează toate drepturile
dobândite anterior intrării în vigoare a prezentei legi.

(la data 14-oct-2003 Art. 29, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

Art. 291

[textul din Art. 29^1 din capitolul III, sectiunea 1 a fost abrogat la 22-nov-2004 de Art. 1, punctul 1. din Ordonanta
urgenta 102/2004]
Art. 30
Dreptul la pensii şi asigurări sociale pentru poliţişti se exercită prin sistemul pensiilor militare de stat şi alte drepturi de
asigurări sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale în condiţiile prevăzute de Legea nr.
223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

(la data 02-iul-2018 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

Art. 31
(1) Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are
domiciliul şi care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia
în care nu i se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, are dreptul la o compensaţie pentru chirie de până la 50 %
din salariul de bază.

(la data 22-nov-2004 Art. 31, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 102/2004 )

(11) Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care îşi are domiciliul, dar care nu
deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate
asigura spaţiul de locuit corespunzător, poate beneficia de compensaţia lunară pentru chirie, prevăzută la alin. (1), în
cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului
administraţiei şi internelor, însuşite de către conducătorul unităţii din care face parte poliţistul, la solicitarea acestuia.

(la data 10-mar-2005 Art. 31, alin. (1^1) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 24/2005 )

(12) Poliţistul care îndeplineşte condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie potrivit alin. (1) şi (11) şi care
contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe beneficiază de compensaţia lunară pentru
chirie, pe o perioadă ce nu poate depăşi durata de derulare a creditului respectiv, pentru plata ratei sau a unei fracţiuni
din rata aferentă creditului. În această situaţie, compensaţia lunară pentru chirie se acordă în cuantumul prevăzut la
alin. (1), dar nu poate depăşi rata lunară plătită pentru creditul ipotecar/imobiliar.
(13) În situaţia prevăzută la alin. (12), compensaţia lunară pentru chirie se acordă pentru o singură locuinţă
achiziţionată pe timpul carierei. Compensaţia lunară pentru chirie nu se poate acorda concomitent pentru situaţia
prevăzută la alin. (1) şi (11) şi pentru situaţia prevăzută la alin. (12), caz în care poliţistul optează pentru una dintre
aceste situaţii.
(14) Pentru persoanele prevăzute la alin. (12), sumele pot fi justificate cu un contract de vânzare-cumpărare cu plata
în rate a unei locuinţe.

(la data 09-dec-2018 Art. 31, alin. (1^1) din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I din Legea 288/2018 )

(2) Soţul sau soţia poliţistului mutat/mutată în interesul serviciului în altă localitate, care a fost încadrat/încadrată în
muncă şi a întrerupt activitatea datorită mutării împreună cu soţul sau soţia, are dreptul la o indemnizaţie lunară de
50% din salariul de bază al poliţistului, până la o nouă angajare sau până la prestarea unei alte activităţi aducătoare de
venituri, dar nu mai mult de 9 luni.
(3) [textul din Art. 31, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 1 a fost abrogat la 22-nov-2004 de Art. 1, punctul 4. din
Ordonanta urgenta 102/2004]
(4) De indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (2) beneficiază şi soţul sau soţia care, la data mutării poliţistului, era
înscris/înscrisă, în condiţiile legii, ca şomer, dar numai după expirarea termenului de plată a ajutorului de şomaj, stabilit
prin lege.
(5) Cuantumul compensaţiei prevăzute la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea ministrului de interne.
Art. 32
(1) Poliţistul va fi sprijinit în construirea sau cumpărarea, o singură dată în timpul carierei, a unei locuinţe proprietate
personală în localitatea în care îşi are sediul unitatea de poliţie la care este încadrat, în condiţiile legii.
(2) [textul din Art. 32, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 1 a fost abrogat la 12-dec-2004 de Art. 10 din Legea
562/2004]
(3) Criteriile şi condiţiile de sprijin prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.
Art. 33
În exercitarea atribuţiilor de serviciu poliţistul beneficiază de protecţie specială, în condiţiile legii.
Art. 331

(1) La cerere, poliţistul încadrat într-un grad de invaliditate, ca urmare a rănirii acestuia în timpul sau în legătură cu
exercitarea atribuţiilor de serviciu, poate fi menţinut în activitate în funcţii de poliţist în unităţi ale Ministerului Afacerilor
Interne.
(2) La cerere, persoana al cărei raport de serviciu a încetat, fiind încadrată într-un grad de invaliditate, ca urmare a
rănirii acesteia în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, poate fi numită, fără examen ori concurs,
în funcţii de poliţist în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne.
(3) Menţinerea sau numirea în funcţii de poliţist potrivit alin. (1) ori (2) se face prin ordin al ministrului afacerilor interne,
pe baza propunerii şefului unităţii din care acesta face parte, respectiv a făcut parte şi a avizului comisiei de expertiză
medicală şi evaluare a capacităţii de muncă.
(4) Comisia de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă constată dacă atribuţiile funcţiilor pe care
urmează să fie menţinut, respectiv numit sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecţiunea fizică/psihică şi pot fi
îndeplinite fără riscul de a o agrava.
(5) Domeniile de activitate, condiţiile, precum şi procedura privind menţinerea sau numirea în funcţii de poliţist potrivit
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alin. (1) şi (2) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(la data 27-iun-2013 Art. 33 din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 66/2013 )

Art. 34
Poliţistului 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. 35
Membrii familiei poliţistului beneficiază gratuit, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, de:
a) asistenţă medicală şi medicamente în cadrul sistemului de asigurări de sănătate specific apărării, ordinii publice,
siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti;
b) decontarea cheltuielilor de transport în situaţia mutării poliţistului în interes de serviciu în altă localitate.

(la data 22-mar-2003 Art. 35, litera B. din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 125/2003 )
Art. 36
În sensul prevederilor prezentei legi, familia poliţistului cuprinde soţul/soţia, copiii şi părinţii aflaţi în întreţinerea legală a
acestuia.
Art. 37
(1) Copiii aflaţi în întreţinerea poliţistului decedat sau încadrat într-un grad de invaliditate ca urmare a rănirii acestuia în
timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu pot fi înmatriculaţi, la cerere, în instituţiile de învăţământ ale
Ministerului Afacerilor Interne.
(2) Copiii aflaţi în întreţinerea poliţistului decedat sau încadrat într-un grad de invaliditate ca urmare a rănirii acestuia în
timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi soţul sau soţia acestuia pot fi numiţi în funcţii de
poliţist ori angajaţi ca personal contractual, fără examen sau concurs, în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne, dacă
îndeplinesc condiţiile legale.
(3) Identificarea funcţiei în vederea numirii, respectiv angajării potrivit alin. (2) se face ţinând cont de studiile
solicitantului şi de cerinţele postului.
(4) Prin ordin al ministrului afacerilor interne se stabilesc condiţiile şi procedura de aplicare a prevederilor prezentului
articol.

(la data 27-iun-2013 Art. 37 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 66/2013 )

(la data 01-apr-2014 Art. 37, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 35/2014 )

Art. 371

La decesul unui poliţist, Ministerul Administraţiei şi Internelor acordă familiei acestuia sau persoanei care a suportat
cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar de deces egal cu de trei ori salariul de bază avut.

(la data 23-apr-2004 Art. 37^1 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 101/2004 )

Art. 38
Poliţistul pensionat şi soţia/soţul acestuia au dreptul gratuit la asistenţă medicală şi medicamente, în cadrul sistemului
de asigurări de sănătate specific apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, şi au acces la
casele de odihnă, sanatoriile, bazele sportive şi alte spaţii pentru odihnă şi agrement, care aparţin sau sunt în
administrarea Ministerului de Interne.
(2) Poliţistul pensionat şi soţul/soţia acestuia, care au acces la casele de odihnă, sanatoriile, bazele sportive şi alte
spaţii pentru odihnă şi agrement care aparţin sau sunt în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,
beneficiază de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

(la data 22-nov-2004 Art. 38 din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 5. din Ordonanta urgenta 102/2004 )

Art. 39
(la data 02-feb-2009 Art. 39 din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 703/2009 )

(1) Durata programului de lucru al poliţistului este 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.
(2) Programul de lucru, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal se stabilesc prin ordin al
ministrului de interne, după consultarea Corpului Naţional al Poliţiştilor.

(la data 22-aug-2008 Art. 39, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 577/2008 )
(3) Dacă interesele serviciului o impun, acordarea zilelor de odihnă săptămânale ce se cuvin poliţistului poate fi
amânată, în mod excepţional, cel mult de două ori într-o lună.
Art. 40
Poliţistul 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 legătură cu
acestea.
SECŢIUNEA 2: Îndatoririle poliţistului
Art. 41
Poliţistul este dator:
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 morală 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, de
care a luat cunoştinţă;
h) prin întregul său comportament, să se arate demn de consideraţia şi încrederea impuse de profesia de poliţist.
Art. 42
Poliţistul este obligat:
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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.

(la data 17-nov-2008 Art. 42 din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. 1, punctul 3. din Ordonanta urgenta 153/2008 )

Art. 43
Poliţistului 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 inter-vină
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 persoană 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 unităţii de poliţie din care face parte, interese de
natură să compromită imparţialitatea şi independenţa acestuia.
Art. 44
(1) Serviciul poliţienesc are caracter permanent şi obligatoriu.
(2) Poliţistul 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 este obligat să se prezinte de îndată la unitatea de poliţie din care face parte.
(4) La instituirea stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, poliţistul aflat în concediu de odihnă,
concediu de studii, învoire plătită sau concediu fără plată este obligat să contacteze în cel mai scurt timp posibil şeful
nemijlocit, care dispune cu privire la condiţiile de întrerupere a acestor situaţii şi de reluare a activităţii, în funcţie de
specificul acesteia şi necesităţile unităţii.

(la data 31-mar-2020 Art. 44, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 5. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

(5) În situaţia instituirii stării de urgenţă, şeful unităţii poate dispune/aproba, în funcţie de evoluţia situaţiei operative şi
de specificul activităţilor şi necesităţile unităţii, efectuarea totală/parţială a concediului de odihnă sau acordarea unor zile
de învoire plătită, după caz.

(la data 31-mar-2020 Art. 44, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 5. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

(6) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, şefii unităţilor stabilesc programul de lucru
al acestora în funcţie de specificul şi necesităţile unităţii.

(la data 31-mar-2020 Art. 44, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. II, punctul 6. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

SECŢIUNEA 3: Restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi
Art. 45
(1) Poliţistului 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 candideze pentru autorităţile administraţiei publice locale, Parlamentul României şi pentru funcţia de Preşedinte al
României;
d) să exprime în public opinii contrare intereselor României;
e) să declare sau să participe la greve, precum şi la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu
caracter politic;
f) să adere la secte, organizaţii religioase sau la alte organizaţii interzise de lege;
g) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau
conducerea unor societăţi comerciale, cu excepţia calităţii de acţionar;
h) să exercite activităţi cu scop lucrativ de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului sau a instituţiei din care
face parte;
i) să încalce regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor, stabilit potrivit Legii nr. 161/2003 privind
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

(la data 02-iul-2018 Art. 45, alin. (1), litera I. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(2) Poliţistul poate prezenta în public, numai în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului de interne, informaţii şi date
obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau poate face comentarii referitoare la astfel de date şi informaţii, dacă
prin acestea nu este încălcat principiul prezumţiei de nevinovăţie ori nu sunt lezate dreptul la propria imagine,
demnitatea, viaţa intimă, familială ori privată a persoanei sau nu este prejudiciată finalizarea urmăririi penale într-o
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cauză aflată în curs de cercetare ori de judecare.
(3) Datele şi informaţiile clasificate, potrivit legii, obţinute de poliţist 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. 46
[textul din Art. 46 din capitolul III, sectiunea 3 a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 21. din Ordonanta
urgenta 21/2016]
Art. 47
[textul din Art. 47 din capitolul III, sectiunea 3 a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 21. din Ordonanta
urgenta 21/2016]
Art. 48
Poliţiştii 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) [textul din Art. 48, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 3 a fost abrogat la 02-iul-2018 de Art. I, punctul 20. din
Ordonanta urgenta 53/2018]
(3) [textul din Art. 48, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 3 a fost abrogat la 02-iul-2018 de Art. I, punctul 20. din
Ordonanta urgenta 53/2018]
SECŢIUNEA 4: Corpul Naţional al Poliţiştilor
Art. 49
(1) Se înfiinţează Corpul Naţional al Poliţiştilor, ca persoană juridică de drept public, denumit în continuare Corpul, cu
sediul în municipiul Bucureşti, reprezentând forma de organizare pe criteriu profesional, autonom, apolitic şi nonprofit a
poliţiştilor.
(2) Corpul promovează interesele poliţiştilor şi apără drepturile acestora.
(3) Organizarea şi funcţionarea Corpului se realizează pe principiile teritorialităţii, eligibilităţii, mutualităţii şi ierarhiei
structurilor de conducere.
(4) Organele de conducere şi control ale Corpului sunt:
a) congresul naţional;
b) consiliul naţional;
c) consiliul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, consiliile inspectoratelor judeţene de poliţie şi consiliile
instituţiilor de învăţământ ale Ministerului de Interne şi teritoriale;
d) cenzorii.
(5) Organele de conducere ale Corpului vor fi alese din 4 în 4 ani şi vor reprezenta, în mod proporţional, toate
categoriile de poliţişti. Pe durata mandatului, poliţiştii aleşi în organele de conducere vor fi detaşaţi, în condiţiile stabilite
prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

(la data 14-oct-2003 Art. 49, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 30. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

Art. 50
Prin organele sale de conducere Corpul exercită următoarele atribuţii:
a) întreprinde măsuri pentru asigurarea integrităţii morale şi profesionale a poliţiştilor, precum şi a unei activităţi
eficiente a acestora;
b) oferă consultanţă la elaborarea propunerilor de acte normative care se referă la activitatea poliţiei sau la statutul
poliţistului;
c) [textul din Art. 50, litera C. din capitolul III, sectiunea 4 a fost abrogat la 14-oct-2003 de Art. I, punctul 31. din
Ordonanta urgenta 89/2003]
d) la cerere, reprezintă interesele poliţiştilor împotriva cărora au fost dispuse sancţiuni disciplinare;
e) participă la elaborarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului, ale cărui prevederi sunt obligatorii în exercitarea
profesiei de poliţist;
f) [textul din Art. 50, litera F. din capitolul III, sectiunea 4 a fost abrogat la 14-oct-2003 de Art. I, punctul 31. din
Ordonanta urgenta 89/2003]
g) reprezintă profesia de poliţist, împreună cu Inspectoratul General al Poliţiei, în raporturile cu organisme
guvernamentale, foruri profesionale şi ştiinţifice, instituţii publice, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice;
h) promovează pe plan extern relaţii cu organizaţii şi instituţii profesionale similare;
i) ţine şi actualizează permanent evidenţa membrilor săi.
Art. 51
(1) Veniturile Corpului se constituie din:
a) taxa de înscriere, cotizaţii lunare ale membrilor, alte venituri realizate din manifestări ştiinţifice, culturale şi sportive,
precum şi din drepturi editoriale;
b) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale;
c) donaţii şi sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice, din ţară ori din străinătate, în condiţiile legii şi ale
normelor instituite de ministrul de interne;
d) chirii, dobânzi şi orice alte surse legale.
(2) Consiliile prevăzute la art. 49 alin. (4) lit. c) virează periodic Corpului o cotă-parte din veniturile încasate, în
condiţiile stabilite prin regulament.
(3) Fondurile băneşti obţinute în condiţiile alin. (1) pot fi utilizate pentru perfecţionarea pregătirii profesionale,
acordarea de burse şi de ajutoare, crearea unor instituţii cu scop ştiinţific, investiţii legate de dotarea cu mijloace
adecvate activităţilor Corpului, cheltuieli administrativ-gospodăreşti, asistenţa juridică a membrilor, cumpărarea şi
administrarea unor hoteluri, case de odihnă şi cluburi ale poliţiştilor şi pentru fondul de salarii destinat aparatului tehnico-
administrativ propriu.
Art. 52
Modul de organizare şi funcţionare a Corpului se stabileşte, în condiţiile prezentei legi, prin Regulamentul de organizare
şi funcţionare aprobat prin hotărâre a Guvernului.
CAPITOLUL IV: Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni
SECŢIUNEA 1: Recompense
Art. 53
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Pentru contribuţii deosebite la apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi la
prevenirea faptelor antisociale, poliţistului i se pot conferi decoraţii, în condiţiile legii.
Art. 54
(1) Poliţistul poate fi recompensat prin:
a) ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate, în situaţia în care se remarcă în mod deosebit în activitatea desfăşurată;
b) mulţumiri scrise, aduse la cunoştinţă individual sau în faţa personalului, pentru îndeplinirea în condiţii foarte bune a
atribuţiilor de serviciu şi misiunilor;
c) felicitări scrise sau verbale, aduse la cunoştinţă individual sau în faţa personalului, pentru îndeplinirea deosebită a
atribuţiilor de serviciu şi misiunilor;
d) premii în bani sau obiecte, atunci când s-a evidenţiat prin obţinerea de rezultate exemplare în activitate;
e) însemne onorifice, diplome de merit şi distincţii, pentru obţinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri
sau la competiţii sportive, cu prilejul unor aniversări, manifestări cultural-artistice şi sociale ori al finalizării unor
acţiuni/misiuni, precum şi în situaţia încetării raporturilor de serviciu pentru motive neimputabile;
f) arme albe sau de foc, pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament şi pentru merite deosebite în îndeplinirea
unor atribuţii de serviciu şi misiuni;
g) titluri de onoare, pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament şi pentru merite deosebite în îndeplinirea unor
atribuţii şi misiuni;
h) înscrierea pe placa de onoare a gradului profesional, numelui şi prenumelui, la absolvirea perioadei de formare într-o
instituţie de învăţământ a Ministerului Afacerilor Interne, ca şef de promoţie.

(la data 24-apr-2015 Art. 54, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 81/2015 )

(11) Recompensele prevăzute la alin. (1) se acordă de către persoanele care au competenţa de numire în funcţie a
poliţistului sau, după caz, de către şefii ierarhici superiori ai persoanelor menţionate, care au competenţă de gestiune a
resurselor umane.
(12) Pentru o sancţiune disciplinară dispusă de şeful ierarhic superior, recompensa prevăzută la alin. (1) lit. a) se
acordă tot de către acesta, la propunerea şefului unităţii în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul sancţionat. În cazul
poliţistului mutat la altă unitate, recompensa se acordă de către şeful care îndeplineşte funcţia similară celui care a
aplicat sancţiunea disciplinară.
(13) În cazul poliţistului aflat sub efectul unei sancţiuni disciplinare, recompensa prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă
prioritar, în raport cu celelalte recompense.

(la data 24-apr-2015 Art. 54, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 2. din Legea 81/2015 )

(2) Pentru merite excepţionale în atingerea unor obiective deosebite în activitatea poliţiei, poliţistul poate fi avansat în
gradul profesional următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.
(3) [textul din Art. 54, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 1 a fost abrogat la 01-ian-2012 de Art. VIII, punctul 2. din
Ordonanta urgenta 71/2011]
SECŢIUNEA 2: Răspunderea juridică şi sancţiuni
Art. 55
Încălcarea de către poliţist, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, materială,
civilă sau penală, după caz.
Art. 56
Este absolvit de orice răspundere poliţistul care, prin exercitarea, în limitele legii, a atribuţiilor de serviciu, a cauzat
suferinţe sau vătămări unor persoane ori a adus prejudicii patrimoniului acestora.
Art. 57
Constituie abateri disciplinare, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate
infracţiuni, următoarele fapte săvârşite de poliţist, comise cu vinovăţie:
a) comportarea necorespunzătoare, în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probităţii
profesionale a poliţistului 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;
c1) refuzul nejustificat de a îndeplini o atribuţie de serviciu cuprinsă în fişa postului;

(la data 02-iul-2018 Art. 57, litera C. din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

d) depăşirea atribuţiilor de serviciu ori lipsa de solicitu-dine în relaţiile cu cetăţenii;
e) absenţa nemotivată ori întârzierea repetată de la serviciu;
f) producerea de pagube materiale unităţii din care face parte sau patrimoniului Ministerului de Interne;
g) încălcarea normelor privind confidenţialitatea activităţii desfăşurate;
h) nerespectarea prevederilor jurământului de credinţă;
i) imixtiunea ilegală în activitatea altui poliţist;
j) intervenţia pentru influenţarea soluţionării unor cereri privind satisfacerea intereselor oricărei persoane.
k) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţiile stabilite prin lege.

(la data 14-oct-2003 Art. 57 din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

Art. 58
(1) Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate poliţiştilor sunt:
a) mustrare scrisă;
b) diminuarea salariului funcţiei de bază cu 5-20% pe o perioadă de 1-3 luni;
c) amânarea promovării în grade profesionale sau funcţii superioare pe o perioadă de 1-3 ani;
d) trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deţinut;
e) destituirea din poliţie.
(2) Mustrarea scrisă constă în reproşul oficial adresat, în scris, poliţistului vinovat.
(3) Procentul şi perioada pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la alin. (1) lit. b) se stabilesc prin actul
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administrativ de sancţionare.
(4) Aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. c) se dispune fie cu privire la amânarea promovării în grade
profesionale, fie cu privire la amânarea promovării în funcţii superioare. În cazul amânării promovării în grade
profesionale superioare, termenul de executare a sancţiunii curge de la data aplicării actului administrativ de sancţionare
şi are ca efect suspendarea curgerii stagiului în grad.
(5) Trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deţinut se realizează prin
eliberarea din funcţia deţinută şi numirea poliţistului într-o funcţie inferioară celei pe care o ocupă, în limita nivelului de
bază al gradului profesional deţinut. În cazul poliţistului care ocupă o funcţie de conducere, numirea se poate face şi
într-o funcţie de conducere inferioară pentru care îndeplineşte condiţiile de ocupare.
(6) Destituirea din poliţie constă în încetarea raporturilor de serviciu.

(la data 24-apr-2015 Art. 58 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 81/2015 )

Art. 581

Pentru prevenirea săvârşirii de abateri disciplinare, persoana prevăzută la art. 59 alin. (2) poate dispune atenţionarea
poliţistului. În acest caz, măsura se dispune în scris, are caracter administrativ-preventiv şi nu produce consecinţe
asupra raportului de serviciu.
Art. 582

Procedura disciplinară are la bază următoarele principii:
a) prezumţia de nevinovăţie - poliţistul cercetat este considerat nevinovat pentru fapta sesizată ca abatere disciplinară
atât timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită;
b) garantarea dreptului la apărare - se recunoaşte dreptul poliţistului de a formula şi de a susţine apărări în favoarea sa,
de a prezenta probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare în apărarea sa şi de a fi asistat;
c) celeritatea procedurii - cauza se soluţionează fără întârziere, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a
regulilor prevăzute de lege;
d) contradictorialitatea - asigurarea posibilităţii persoanelor aflate pe poziţii divergente de a se exprima cu privire la
orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară sesizată;
e) proporţionalitatea - asigurarea unui raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanţele săvârşirii
acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă;
f) unicitatea sancţiunii - pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară;
g) legalitatea sancţiunii - sancţiunea disciplinară nu poate fi decât una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 58
alin. (1).
Art. 583

(1) Procedura disciplinară nu este publică.
(2) Citarea şi ascultarea poliţistului cercetat, înregistrarea cererilor/rapoartelor scrise ale acestuia şi consemnarea
susţinerilor sale sunt obligatorii. Procedura disciplinară continuă dacă poliţistul, în mod nejustificat, nu dă curs citării
procedurale.
(3) Poliţistul cercetat are dreptul să cunoască în întregime actele cercetării şi să solicite administrarea de probe în
apărare. Poliţistul cercetat are dreptul să depună în apărarea sa orice înscrisuri doveditoare pe care le deţine, inclusiv
rapoarte de expertiză extrajudiciară.
(4) Poliţistul cercetat disciplinar are dreptul să fie asistat, la cerere, de un poliţist ales de către acesta, de un
reprezentant desemnat de Corp ori de organizaţia sindicală sau de un avocat, cu respectarea prevederilor legale
referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, Neîndeplinirea condiţiilor privind accesul la informaţii clasificate ori
neprezentarea poliţistului ales, a reprezentantului ori a avocatului nu constituie motiv de amânare a procedurii cercetării
disciplinare.

(la data 02-iul-2018 Art. 58^3, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(5) Nu au dreptul să asiste poliţistul cercetat, în condiţiile alin. (4), următoarele persoane:
a) şeful unităţii sau înlocuitorul legal al acestuia, în perioada cât îndeplineşte atribuţiile titularului;
b) poliţistul desemnat să efectueze cercetarea prealabilă;
c) poliţiştii care fac parte din colectivul prevăzut la art. 623 alin. (1);
d) poliţistul care îndeplineşte atribuţii de consilier juridic în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 584

(1) Sancţiunile disciplinare se stabilesc şi se dispun numai după cercetarea prealabilă şi după consultarea Consiliului de
disciplină, denumit în continuare consiliul, cu excepţia sancţiunilor prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. a) şi b), care se pot
aplica fără consultarea consiliului.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu,
de mobilizare şi pe timp de război, sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 58 alin. (1) se aplică după efectuarea
cercetării prealabile, fără consultarea consiliului de disciplină.

(la data 31-mar-2020 Art. 58^4 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 7. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

Art. 59
(1) Cercetarea prealabilă are ca scop stabilirea existenţei/inexistenţei abaterii disciplinare şi a vinovăţiei, cu privire la
aspectele sesizate sau cunoscute, la cauzele şi împrejurările concrete în care acestea s-au produs.
(2) Cercetarea prealabilă se poate dispune de persoana care, pe orice cale, a luat cunoştinţă de săvârşirea uneia sau
mai multor fapte ce pot constitui abateri disciplinare, după caz, astfel:
a) persoana care are competenţa de numire în funcţie a poliţistului cercetat sau şeful unităţii ierarhic superioare;
b) şeful unităţii sau instituţiei de învăţământ din Ministerul Afacerilor Interne la care poliţistul este delegat sau detaşat ori
la care urmează cursuri sau susţine examene de carieră;
c) şeful instituţiei subordonate Ministerului Afacerilor Interne care exercită competenţe de coordonare şi control
metodologic al serviciilor publice comunitare sau ministrul afacerilor interne, pentru poliţiştii din cadrul serviciilor publice
comunitare sau detaşaţi la aceste servicii.
(3) Cercetarea prealabilă se efectuează la nivelul unităţii conduse de persoana care a dispus-o, cu respectarea
termenelor prevăzute la art. 60 alin. (1), de poliţişti anume desemnaţi din cadrul acesteia.
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(4) Poliţiştii desemnaţi cu efectuarea cercetării prealabile se nominalizează numai din rândul poliţiştilor care au calitatea
de organe de cercetare penală ale poliţiei judiciare sau care au studii juridice şi, de regulă, sunt cel puţin egali în grad
sau în funcţie cu poliţistul cercetat. Nu poate efectua cercetarea prealabilă poliţistul care îndeplineşte atribuţii de consilier
juridic în/pentru unitatea în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul cercetat sau cel care urmează să avizeze, ulterior,
pentru legalitate, actul administrativ de sancţionare.
(5) În actul administrativ prin care se declanşează cercetarea prealabilă se nominalizează poliţistul cercetat, poliţistul
care va efectua cercetarea şi, după caz, un poliţist desemnat să ajute la efectuarea acesteia.

(la data 24-apr-2015 Art. 59 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 81/2015 )

Art. 591

(1) Dacă în cadrul desfăşurării cercetării prealabile sunt identificate şi alte abateri disciplinare, persoana care a dispus
efectuarea cercetării prealabile poate dispune extinderea cercetării acestora.
(2) La terminarea verificărilor, poliţistul desemnat întocmeşte un proiect de raport de cercetare prealabilă. O fotocopie
a proiectului se înmânează poliţistului cercetat sau, după caz, în situaţia în care documentul conţine informaţii
clasificate, se aduce la cunoştinţa acestuia, pe bază de semnătură.
(3) Cu această ocazie, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înmânării documentului sau, după caz, de la data
aducerii la cunoştinţă, în condiţiile alin. (2), poliţistul cercetat poate formula obiecţii şi solicita noi probe în apărare.
Rezultatul analizei şi, după caz, al verificărilor se consemnează în proiectul raportului de cercetare prealabilă.
(4) În termen de două zile lucrătoare de la data finalizării raportului în condiţiile alin. (3), o fotocopie a acestuia se
înmânează poliţistului cercetat sau, după caz, în situaţia în care documentul conţine informaţii clasificate, se aduce la
cunoştinţa acestuia, pe bază de semnătură.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2)-(4), pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de
asediu, de mobilizare şi pe timp de război, poliţistul desemnat întocmeşte proiectul raportului de cercetare prealabilă în
termen de maximum 5 zile calendaristice de la data desemnării, care se aduce la cunoştinţa poliţistului cercetat.
(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), poliţistul cercetat poate formula/depune obiecţii şi probe în apărarea sa, pe toată
perioada cercetării prealabile, dar nu mai târziu de 6 zile calendaristice de la data desemnării poliţistului care efectuează
cercetarea prealabilă. Raportul de cercetare prealabilă se finalizează în termen de maximum 7 zile calendaristice de la
data desemnării. La data finalizării, raportul se prezintă persoanei care a dispus-o.

(la data 31-mar-2020 Art. 59^1, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. II, punctul 8. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

Art. 592

Raportul de cercetare prealabilă cuprinde, în mod obligatoriu:
a) numărul actului administrativ prin care a fost desemnat cu efectuarea cercetării prealabile;
b) descrierea faptei sesizate şi persoanele implicate;
c) procedeele şi modalităţile de verificare;
d) concluziile privind existenţa sau inexistenţa aspectelor sesizate şi a vinovăţiei poliţistului cercetat;
e) prevederile legale încălcate de poliţist şi încadrarea juridică a faptelor reţinute, cu indicarea probelor şi a dovezilor pe
care se întemeiază;
f) motivele privind respingerea cererilor sau a probelor propuse în apărare de către poliţistul cercetat;
g) cauzele şi condiţiile care au generat şi favorizat comiterea abaterilor;
h) alte date şi elemente apreciate ca necesare, după caz.
Art. 593

(1) După efectuarea cercetării prealabile, dosarul de cercetare prealabilă se prezintă persoanei care a dispus-o, care
poate lua una dintre următoarele măsuri:
a) clasarea dosarului, în cazul inexistenţei faptei, constatării nevinovăţiei poliţistului cercetat, prescrierii faptei sau în
situaţia încetării raporturilor de serviciu ale poliţistului cercetat;
b) restituirea motivată a dosarului pentru completarea cercetării prealabile;
c) aplicarea măsurii prevăzute la art. 581 sau, după caz, a unei sancţiuni disciplinare dintre cele prevăzute la art. 58
alin. (1) lit. a) şi b);
d) sesizarea şi consultarea consiliului.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c) şi d), pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă,
de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, persoana care a dispus cercetarea prealabilă poate aplica măsura
prevăzută la art. 581 sau, după caz, o sancţiune disciplinară dintre cele prevăzute la art. 58 alin. (1).

(la data 31-mar-2020 Art. 59^3 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 9. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

Art. 594

Rapoartele ofiţerilor din Corpul de control al ministrului ori din structurile de control ale inspectoratelor
generale/similare pentru structurile din subordine, întocmite în urma activităţilor de control, constituie rapoarte de
cercetare prealabilă, dacă cerinţele privind cercetarea prealabilă prevăzute de prezenta lege au fost îndeplinite.

(la data 24-apr-2015 Art. 59 din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 6. din Legea 81/2015 )

Art. 60
(1) Sancţiunile disciplinare se dispun în termen de cel mult 6 luni de la data la care persoana prevăzută la art. 59 alin.
(2) a luat cunoştinţă despre comiterea faptei, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii acesteia. Termenul de 6
luni este termen de prescripţie, iar termenul de 2 ani este termen de decădere.

(la data 31-mar-2020 Art. 60, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 10. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

(2) Termenele prevăzute la alin. (1) se suspendă, de drept, pe perioada şi în situaţiile următoare:
(la data 31-mar-2020 Art. 60, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 11. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

a) de la data sesizării, în condiţiile legii, a organelor de urmărire penală şi până la data soluţionării definitive a cauzei,
dacă pentru fapta care constituie abatere disciplinară s-a dispus sesizarea organelor de urmărire penală;
b) de la data la care poliţistul se află în concedii sau învoiri plătite, în condiţiile legii, este trimis în misiuni ori de la data
suspendării raporturilor de serviciu şi până la data reluării activităţii sau, după caz, încheierii misiunii.
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(3) În situaţia în care cercetarea prealabilă se efectuează pentru abateri săvârşite de mai mulţi poliţişti, iar pentru
unul/unii dintre aceştia a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2), cauza se poate disjunge, urmând ca
procedura disciplinară să continue pentru ceilalţi poliţişti.
(4) La stabilirea sancţiunii se ţine seama de activitatea desfăşurată anterior, de împrejurările în care abaterea
disciplinară a fost săvârşită, de cauzele, gravitatea şi consecinţele acesteia, de gradul de vinovăţie a poliţistului, precum
şi de preocuparea pentru înlăturarea urmărilor faptei comise.
(41) La stabilirea sancţiunii pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi
pe timp de război, persoana care a dispus cercetarea prealabilă are în vedere gravitatea faptei care constituie abatere
disciplinară şi efectele produse de aceasta, prin raportare la împrejurarea în care aceasta a fost săvârşită, în contextul
mobilizării, al stării de urgenţă, al stării de asediu sau al stării de război.

(la data 31-mar-2020 Art. 60, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. II, punctul 12. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

(5) Sancţiunile disciplinare se dispun prin act administrativ al persoanei prevăzute la art. 59 alin. (2) care a dispus
efectuarea cercetării prealabile sau controlul.
(6) Actul administrativ emis în condiţiile alin. (5) trebuie să cuprindă:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară şi încadrarea juridică a acesteia;
b) precizarea prevederilor legale încălcate de către poliţist;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate;
d) sancţiunea disciplinară şi temeiul legal în baza căruia aceasta se aplică şi, după caz, motivul pentru care a fost
aplicată o altă sancţiune disciplinară decât cea propusă de consiliu;
e) termenul în care sancţiunea disciplinară poate fi contestată şi persoana competentă să soluţioneze contestaţia, în
condiţiile art. 61, după caz;
f) instanţa competentă la care poate fi contestat actul administrativ prin care s-a dispus sancţiunea disciplinară;
g) alte date şi elemente apreciate ca necesare, după caz.
(7) Actul administrativ prin care se dispune sancţionarea poliţistului se emite în termen de cel mult 30 de zile de la
finalizarea cercetării disciplinare.
(8) În cazul destituirii din poliţie, sancţiunea disciplinară intervine, de drept, de la data rămânerii definitive a actului
administrativ de sancţionare, în condiţiile art. 61, şi se constată prin act administrativ emis de persoana care are
competenţa să acorde grade profesionale, potrivit art. 15.

(la data 24-apr-2015 Art. 60 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 81/2015 )

Art. 601

Pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război,
procedura disciplinară nu se suspendă, cu excepţia situaţiilor în care, potrivit legii, au fost sesizate organele de urmărire
penală.

(la data 31-mar-2020 Art. 60 din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. II, punctul 13. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

Art. 61
(1) Poliţistul poate contesta sancţiunea disciplinară, în termen de 10 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă,
şefului unităţii ierarhic superioare.
(2) Şeful unităţii ierarhic superioare prevăzut la alin. (1) se pronunţă prin decizie motivată, în termen de 20 de zile de
la data înregistrării contestaţiei. Decizia motivată se comunică poliţistului sancţionat disciplinar, în termen de două zile
lucrătoare de la data emiterii acesteia.
(3) Efectele sancţiunii disciplinare se suspendă până la emiterea deciziei motivate de soluţionare a contestaţiei.
(4) În situaţia în care poliţistul sancţionat disciplinar nu depune contestaţie în termenul prevăzut la alin. (1), actul
administrativ de sancţionare produce efecte de la data expirării acestui termen.
(5) În cazul în care a fost depusă contestaţie, şeful care a aplicat sancţiunea disciplinară înaintează cu celeritate şefului
unităţii ierarhic superioare dosarul cauzei şi un raport motivat cu privire la sancţiunea în cauză, precum şi la motivele
propunerii de respingere/admitere a contestaţiei.
(6) Prin decizie motivată, şeful unităţii ierarhic superioare poate dispune, după caz:
a) respingerea contestaţiei ca tardiv introdusă sau ca neîntemeiată şi menţinerea sancţiunii aplicate;
b) admiterea contestaţiei şi aplicarea unei sancţiuni mai blânde decât cea aplicată prin actul administrativ contestat sau
aplicarea măsurii prevăzute la art. 581, în situaţia în care apreciază că scopul răspunderii disciplinare poate fi atins
astfel;
c) admiterea contestaţiei şi anularea actului administrativ de sancţionare.
(7) Decizia motivată trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor legale încălcate de poliţist;
c) analiza susţinerilor prezentate de poliţist în cuprinsul contestaţiei;
d) temeiul de drept în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară;
e) motivul admiterii sau respingerii contestaţiei poliţistului cu privire la sancţiunea aplicată.
(8) Poliţistul nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii,
fără parcurgerea procedurii prealabile.
(9) În situaţia în care sancţiunea a fost dispusă de ministrul afacerilor interne, măsura se contestă în condiţiile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(la data 24-apr-2015 Art. 61 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 81/2015 )

Art. 611

Actul administrativ prin care se aplică sancţiunea pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de
asediu, de mobilizare şi pe timp de război produce efecte de la data comunicării acestuia şi poate fi contestat direct la
instanţa de contencios administrativ potrivit legii.

(la data 31-mar-2020 Art. 61 din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. II, punctul 14. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

Art. 62
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(1) Consiliul se constituie şi funcţionează la nivelul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi al direcţiilor
generale/direcţiilor din cadrul acestuia, la nivelul inspectoratelor generale, al celorlalte structuri din subordinea
Ministerului Afacerilor Interne şi structurilor subordonate acestora.
(2) Consiliul este un organism colectiv de analiză juridică şi profesională a abaterilor comise de poliţişti şi a modului în
care acestea au fost cercetate, constituit pentru a fi consultat de către persoanele prevăzute la art. 59 alin. (2).
(3) În situaţia în care persoanele prevăzute la art. 59 alin. (2) dispun sesizarea şi consultarea consiliului, dosarul
cercetării prealabile se înaintează acestuia, prin grija structurii de resurse umane a unităţii.
(4) Dezbaterile consiliului se consemnează în procese-verbale de şedinţă, iar concluziile şi propunerile se consemnează
în încheiere.
(5) Încheierea consiliului trebuie să cuprindă următoarele:
a) numărul şi data de înregistrare a raportului de cercetare prealabilă, cu rezoluţia persoanei prevăzute la art. 59 alin.
(2) privind sesizarea şi consultarea consiliului;
b) numărul actului administrativ prin care s-a constituit consiliul, unitatea în care funcţionează şi componenţa acestuia,
precum şi, după caz, modificările survenite în componenţă prin înlocuirea unor membri;
c) gradul profesional, numele, prenumele şi funcţia poliţistului a cărui faptă a fost cercetată şi unitatea din care face
parte;
d) prezentarea pe scurt a faptei sesizate şi a circumstanţelor în care a fost săvârşită;
e) date şi informaţii referitoare la procedura urmată;
f) evaluarea probelor administrate;
g) alte date şi elemente apreciate ca necesare, după caz;
h) propunerea consiliului;
i) motivarea propunerii;
j) gradul profesional, numele, prenumele şi semnătura preşedintelui, ale celorlalţi membri ai consiliului, precum şi ale
secretarului;
k) data întocmirii încheierii.
(6) Consiliul poate propune:
a) clasarea dosarului, în cazul constatării inexistenţei faptelor cercetate, nevinovăţiei poliţistului cercetat, împlinirii
termenului de prescripţie a răspunderii, precum şi în situaţia încetării raporturilor de serviciu ale poliţistului cercetat;
b) aplicarea măsurii prevăzute la art. 581;
c) aplicarea uneia dintre sancţiunile prevăzute la art. 58 alin. (1).
(7) Concluziile consiliului cu privire la existenţa/inexistenţa abaterii disciplinare şi vinovăţia/nevinovăţia poliţistului
cercetat sunt obligatorii pentru persoanele prevăzute la art. 59 alin. (2), iar propunerea cu privire la sancţiunea
disciplinară sau cu privire la aplicarea măsurii prevăzute la art. 581 are caracter consultativ.

(la data 24-apr-2015 Art. 62 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 81/2015 )

Art. 621

În cazul săvârşirii unor abateri disciplinare grave care aduc atingere imaginii şi credibilităţii instituţiei, precum şi profesiei
de poliţist, cercetarea prealabilă şi consultarea consiliilor de disciplină se dispun şi se efectuează imediat după
constatarea faptei.

(la data 22-nov-2004 Art. 62 din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. 1, punctul 7. din Ordonanta urgenta 102/2004 )

Art. 622

În urma analizării cauzei în consiliu, persoanele prevăzute la art. 59 alin. (2) pot lua una dintre următoarele măsuri:
a) clasarea dosarului, în cazul constatării inexistenţei faptelor cercetate, nevinovăţiei poliţistului cercetat, împlinirii
termenului de prescripţie a răspunderii, precum şi în situaţia încetării raporturilor de serviciu ale poliţistului cercetat;
b) restituirea motivată a dosarului aceluiaşi consiliu pentru completarea cercetării disciplinare;
c) aplicarea măsurii prevăzute la art. 581 sau, după caz, a unei sancţiuni dintre cele prevăzute la art. 58 alin. (1).
Art. 623

(1) La nivelul structurilor prevăzute la art. 62 alin. (1), cu excepţia direcţiilor generale/direcţiilor din cadrul aparatului
central al Ministerului Afacerilor Interne, se stabileşte, prin act administrativ al şefului, un colectiv de poliţişti, desemnaţi
câte maximum 5 din fiecare specialitate existentă în cadrul acestora, definitivaţi în profesie, apreciaţi pentru integritatea
morală, competenţă profesională şi credibilitate, denumit în continuare colectiv.
(2) Membrii colectivului se numesc pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată.
(3) Membrii colectivului participă la un program de pregătire privind procedura disciplinară, organizat prin grija
structurilor de resurse umane.
Art. 624

(1) Pentru constituirea consiliului, la nivelul structurilor prevăzute la art. 62 alin. (1), prin act administrativ al persoanei
prevăzute la art. 59 alin. (2) sunt nominalizaţi 3 membri, dintre poliţiştii care fac parte din colectiv, şi un secretar, din
cadrul structurii de resurse umane. Consiliul se numeşte pentru fiecare caz în parte şi are în componenţă 3 membri
titulari, dintre care unul este desemnat preşedinte, şi un secretar.
(2) În cazuri obiective se poate dispune înlocuirea unuia sau a unor membri ai consiliului cu alţi membri din cadrul
colectivului.
(3) La desemnarea membrilor consiliului se urmăreşte ca unul dintre aceştia să aibă specialitatea poliţistului cercetat şi
cel puţin unul dintre membri să fie licenţiat în drept. Cele două condiţii pot fi îndeplinite cumulativ de acelaşi membru.
(4) Nu pot fi nominalizaţi membri ai consiliului poliţiştii care au calitatea de consilier juridic, aflaţi în situaţia de a aviza
ulterior actul administrativ de sancţionare.
Art. 625

În cazul în care, pe parcursul cercetării disciplinare, există suspiciuni rezonabile cu privire la săvârşirea unor infracţiuni,
poliţistul desemnat să efectueze cercetarea prealabilă sau, după caz, membrii consiliului întocmesc un proces-verbal
despre împrejurările constatate, în vederea sesizării organelor de urmărire penală competente, în condiţiile art. 61 din
Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz,
procedura disciplinară pentru aceste fapte se suspendă până la soluţionarea definitivă a cauzei penale.
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Art. 626

(1) În perioada cercetării disciplinare, poliţistul nu poate fi mutat, delegat, detaşat, împuternicit pe o funcţie de
conducere şi nici nu poate fi trimis la misiuni internaţionale.

(la data 02-iul-2018 Art. 62^6, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), poliţistul cercetat poate fi mutat în situaţia în care, în urma reorganizării
unităţii, funcţia ocupată de acesta nu se mai regăseşte în statul de organizare.
(3) Mutarea poliţistului în condiţiile alin. (2) nu afectează procedura disciplinară declanşată faţă de acesta.
Art. 627

Poliţistul se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare, după cum urmează:
a) 6 luni de la aplicare, pentru sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. a);
b) un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 58 alin. (1) lit.
b) şi c), respectiv de la aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. d);
c) 7 ani de la data aplicării sancţiunii prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. e).
Art. 628

Normele de aplicare a prevederilor prezentului capitol, referitoare la recompense şi răspunderea disciplinară, se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(la data 24-apr-2015 Art. 62^1 din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 10. din Legea 81/2015 )

Art. 63
(1) Poliţistul răspunde pentru pagubele cauzate patrimoniului unităţii, potrivit legislaţiei aplicabile personalului civil din
Ministerul de Interne.
(2) Poliţistul nu răspunde de pagubele cauzate patrimoniului unităţii dacă acestea sunt consecinţa unei acţiuni
desfăşurate în limitele legii.
Art. 64
[textul din Art. 64 din capitolul IV, sectiunea 2 a fost abrogat la 01-ian-2004 de Art. V, punctul 1. din Legea
281/2003]
Art. 65
[textul din Art. 65 din capitolul IV, sectiunea 2 a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 23. din Ordonanta
urgenta 21/2016]
CAPITOLUL V: Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor

(la data 14-oct-2003 capitolul V modificat de Art. I, punctul 38. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

Art. 66
(1) Stabilitatea poliţistului la locul de muncă este garantată, în condiţiile prezentei legi.
(2) Raportul de serviciu al poliţistului ia naştere o dată cu acordarea primului grad profesional.
Art. 67
[textul din Art. 67 din capitolul V a fost abrogat la 14-oct-2003 de Art. I, punctul 39. din Ordonanta urgenta 89/2003]
Art. 68
[textul din Art. 68 din capitolul V a fost abrogat la 14-oct-2003 de Art. I, punctul 39. din Ordonanta urgenta 89/2003]
Art. 69
(1) Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţistului se dispune în mod corespunzător de către persoanele care, potrivit
art. 15, au competenţa de acordare a gradelor profesionale şi are loc:
a) la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru instituţiile din
domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

(la data 07-dec-2011 Art. 69, alin. (1), litera A. din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 1. din Ordonanta urgenta 107/2011 )

b) la pierderea capacităţii de muncă, în condiţiile legii, cu excepţia situaţiei în care a intervenit menţinerea în activitate în
condiţiile art. 331;

(la data 27-iun-2013 Art. 69, alin. (1), litera B. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 66/2013 )

c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;
(la data 23-apr-2004 Art. 69, alin. (1), litera C. din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 101/2004 )

d) la cerere;
e) la numirea într-o altă funcţie publică;
f) prin demisie;
g) la destituirea din poliţie;
h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;

(la data 23-apr-2004 Art. 69, alin. (1), litera H. din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 101/2004 )

i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza
aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;

(la data 01-feb-2014 Art. 69, alin. (1), litera I. din capitolul V modificat de Art. 53, punctul 2. din titlul II din Legea 255/2013 )

j) pentru alte motive sau nevoi ale Ministerului Afacerilor Interne, pe parcursul perioadei de punere la dispoziţie în
condiţiile art. 2721 alin. (1) atunci când nu s-a putut realiza numirea într-o funcţie;

(la data 02-iul-2018 Art. 69, alin. (1), litera J. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);
l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, chiar dacă această situaţie a fost depistată ulterior;
m) [textul din Art. 69, alin. (1), litera M. din capitolul V a fost abrogat la 02-iul-2018 de Art. I, punctul 25. din
Ordonanta urgenta 53/2018]
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n) când poliţistul nu a susţinut, din motive imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3 luni de la data suspendării
raportului de serviciu în condiţiile art. 2725 lit. h).

(la data 21-iun-2016 Art. 69, alin. (1), litera M. din capitolul V completat de Art. I, punctul 25. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

(2) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, raporturile de serviciu ale poliţistului nu
pot înceta în condiţiile alin. (1) lit. a), c), d), f) şi j).

(la data 31-mar-2020 Art. 69, alin. (2) din capitolul V modificat de Art. II, punctul 15. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

Art. 691

(1) Limitele de vârstă în gradul profesional până la care poliţiştii pot fi menţinuţi în serviciu sunt vârstele standard de
pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de legislaţia de asigurări sociale şi pensii care reglementează sistemul
public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
(2) Chestorii de poliţie, chestorii principali de poliţie, chestorii şefi de poliţie şi chestorii generali de poliţie sunt menţinuţi
în serviciu după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani sau încetează raporturile de
serviciu, la cerere, în condiţiile prevederilor legale în vigoare.
(3) După împlinirea vârstei de 60 de ani, poliţiştii prevăzuţi la alin. (2) pot fi menţinuţi în serviciu până la împlinirea
vârstei de 62 de ani, la cerere, dacă starea de sănătate le permite rezolvarea în foarte bune condiţii a atribuţiilor ce le
revin, cu aprobarea anuală a ministrului administraţiei şi internelor.

(la data 05-iul-2012 Art. 69^1, alin. (3) din capitolul V modificat de Actul din Legea 87/2012 )

(4) În raport cu nevoile de încadrare, poliţiştii, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (2), pot fi menţinuţi în serviciu după
împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani, după cum urmează:
a) cu aprobarea anuală a ministrului administraţiei şi internelor, pentru ofiţerii de poliţie;
b) cu aprobarea anuală a inspectorilor generali/similari, pentru agenţii de poliţie.

(la data 07-dec-2011 Art. 69^1 din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 107/2011 )

Art. 692

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 691, ofiţerii de poliţie şi agenţii de poliţie, personal de specialitate medico-sanitar,
indiferent de gradul profesional deţinut, pot fi menţinuţi în serviciu, la cerere, cu aprobare anuală, după împlinirea vârstei
standard de pensionare, dacă starea de sănătate le permite rezolvarea în bune condiţii a atribuţiilor ce le revin, până la
împlinirea vârstei de pensioare pentru personalul de specialitate medico-sanitar civil.
(2) Competenţele privind aprobarea menţinerii în serviciu prevăzute la art. 691 alin. (4) se aplică în mod corespunzător
şi situaţiilor prevăzute la alin. (1).

(la data 28-iul-2018 Art. 69^1 din capitolul V completat de Art. II din Legea 206/2018 )

Art. 70
(1) Candidatul admis în instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne sau care formează
personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne este obligat să încheie un angajament că va lucra în cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, pentru o perioadă de 10 ani de la data naşterii raportului de serviciu.
(2) La încetarea calităţii de elev, ca urmare a admiterii într-o altă instituţie de formare profesională iniţială a Ministerului
Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, se completează un nou
angajament, încheiat în condiţiile alin. (1), care cumulează şi perioada anterioară rămasă de executat, stabilită
proporţional cu perioada de şcolarizare.
(3) La admiterea agentului de poliţie la un program de studii de licenţă, cu frecvenţă, în cadrul unei instituţii de
învăţământ superior a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor
Interne, se completează un nou angajament, încheiat în condiţiile alin. (1), care cumulează şi perioada anterioară
rămasă de executat.
(4) Poliţistul care urmează un program de formare profesională continuă sau un curs de iniţiere în carieră este obligat
să încheie un angajament că va lucra în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru o perioadă stabilită prin ordin al
ministrului afacerilor interne, proporţional cu durata cursului sau programului urmat.
(5) Elevul, studentul sau poliţistul care refuză încheierea unui nou angajament în condiţiile alin. (2) şi (3) sau care nu
respectă condiţiile angajamentelor încheiate este obligat să restituie, proporţional cu perioada rămasă de executat,
cheltuielile efectuate în total pe timpul şcolarizării/desfăşurării programelor/cursurilor, potrivit reglementărilor în vigoare.

(la data 02-iul-2018 Art. 70 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 71
(1) Poliţiştii care la data încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condiţiile de vârstă şi vechime pentru a li se
acorda pensie de serviciu beneficiază de programe de reconversie profesională astfel:
a) în următoarele 6 luni după adoptarea măsurilor prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. j);

(la data 30-iun-2011 Art. 71, alin. (1), litera A. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 133/2011 )

b) după apariţia situaţiei prevăzute la art. 69 lit. b).
(2) Reconversia profesională a poliţiştilor aflaţi în situaţiile menţionate la alin. (1) se asigură prin grija Ministerului de
Interne, în colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă, pe baza protocoalelor încheiate în acest sens.
(3) Modul de organizare şi desfăşurare a programelor de reconversie profesională se stabileşte prin ordin al ministrului
de interne.
(4) În vederea reconversiei profesionale poliţiştii pot urma gratuit cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare sau,
după caz, alte forme de pregătire profesională, organizate de Ministerul de Interne, şi, cu suportarea cheltuielilor de
către acest minister, cursuri organizate de alte ministere, precum şi de către instituţii ori persoane juridice de drept
privat autorizate, potrivit legii, în acest scop.
(5) Contravaloarea cursurilor organizate în afara Ministerului de Interne în condiţiile alin. (4) se suportă din bugetul
acestuia, în limita a 3 salarii brute obţinute de poliţist la data încetării raporturilor de serviciu.
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Art. 72
(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi poliţiştilor aflaţi în funcţie nu le sunt aplicabile dispoziţiile acesteia privind
condiţiile de studii şi stagiu în grad, cu excepţia cazurilor în care aceştia fac obiectul unei avansări sau promovări.
(2) La aceeaşi dată poliţiştilor absolvenţi cu diplomă ai Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" a Ministerului de
Interne sau ai altor instituţii de învăţământ superior acreditate le vor fi acordate grade profesionale în condiţiile stabilite
prin prezenta lege.
(3) Poliţiştii vor depune jurământul de credinţă. Refuzul depunerii jurământului de credinţă atrage destituirea din poliţie,
acesta fiind consemnat prin încheierea unui proces-verbal, semnat de persoanele prevăzute la art. 23 alin. (1).
Art. 73
(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi gradele militare ale poliţiştilor vor fi echivalate cu gradele profesionale,
conform pregătirii şi studiilor fiecăruia, cu menţinerea drepturilor câştigate anterior, după cum urmează:
A. Ofiţerii de poliţie:
a) sublocotenent - subinspector de poliţie;
b) locotenent - inspector de poliţie;
c) căpitan - inspector principal de poliţie;
d) maior - subcomisar de poliţie;
e) locotenent-colonel - comisar de poliţie;
f) colonel - comisar-şef de poliţie;
g) general de brigadă - chestor de poliţie;
h) general-maior - chestor principal de poliţie;
i) general-locotenent - chestor-şef de poliţie;

(la data 14-oct-2003 Art. 73, alin. (1), punctul A., litera I. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

j) general - chestor general de poliţie.
(la data 14-oct-2003 Art. 73, alin. (1), punctul A., litera J. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

B. Agenţii de poliţie:
a) maistru militar clasa a IV-a şi sergent-major - agent de poliţie;
b) maistru militar clasa a III-a şi plutonier - agent principal de poliţie;
c) maistru militar clasa a II-a şi plutonier-major - agent-şef adjunct de poliţie;
d) maistru militar clasa I şi plutonier adjutant - agent-şef de poliţie;
e) maistru militar principal şi plutonier adjutant-şef - agent-şef principal de poliţie.
(2) Echivalarea gradelor privind agenţii şi ofiţerii de poliţie este valabilă şi în cazul încetării raporturilor de serviciu ale
poliţiştilor, precum şi în cazul mutării cadrelor militare sau a poliţiştilor între unităţile de poliţie şi celelalte unităţi ale
Ministerului Administraţiei şi Internelor ori în cazul transferului la/de la alte instituţii din sistemul de apărare naţională,
ordine publică şi siguranţă naţională, după caz.

(la data 14-oct-2003 Art. 73, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 43. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

(3) Comisarilor-şefi de poliţie care au o vechime în gradul profesional sau în gradul de colonel de minimum 5 ani şi au
fost încadraţi în această perioadă cel puţin 3 ani în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grad profesional de
chestor de poliţie sau general de brigadă ori superioare şi au fost apreciaţi în ultimii 3 ani cu calificativul de cel puţin
«foarte bun», la încetarea raporturilor de serviciu li se poate acorda gradul profesional de chestor de poliţie, în condiţiile
prezentei legi.

(la data 14-oct-2003 Art. 73, alin. (3) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 43. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

(4) Poliţiştii ofiţeri care nu au absolvit studii superioare de scurtă sau de lungă durată cu diplomă vor fi încadraţi în
funcţii potrivit gradelor profesionale echivalente.
(5) Ofiţerilor de poliţie stabiliţi la alin. (1) lit. A li se va acorda gradul profesional următor numai după absolvirea studiilor
superioare corespunzătoare categoriei din care fac parte.
(6) Agenţii de poliţie care nu au absolvit studii liceale şi postliceale cu diplomă vor fi încadraţi în funcţii potrivit gradelor
profesionale echivalente.
(7) [textul din Art. 73, alin. (7) din capitolul VI a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 26. din Ordonanta
urgenta 21/2016]
(8) [textul din Art. 73, alin. (8) din capitolul VI a fost abrogat la 02-iul-2018 de Art. I, punctul 27. din Ordonanta
urgenta 53/2018]
(9) Stagiul în gradul militar avut la data echivalării va fi luat în calcul la acordarea gradelor profesionale, potrivit alin. (1)
şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b).
(10) Acordarea gradelor profesionale pentru poliţişti se face, de regulă, o dată pe an, cu prilejul "Zilei Poliţiei Române".
(11) Acordarea gradelor profesionale la încadrarea directă a poliţiştilor se face potrivit competenţelor stabilite prin
ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

(la data 14-oct-2003 Art. 73, alin. (11) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 43. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

(12) Acordarea gradelor profesionale poliţiştilor prevăzuţi la art. 9 alin. (2) şi la art. 54 alin. (2) se poate face în tot
cursul anului.
Art. 74
(1) Evidenţa poliţiştilor pe timpul şi după încetarea raporturilor de serviciu, precum şi modalităţile de păstrare a acesteia
se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

(la data 14-oct-2003 Art. 74, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 44. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

(2) La încetarea raporturilor de serviciu poliţistul este obligat ca în termen de 15 zile să se prezinte la centrul militar pe
raza căruia domiciliază, pentru a fi luat în evidenţă ca rezervist cu specialitatea "poliţie" şi gradul militar echivalent
gradului profesional avut la data respectivă în grupa de evidenţă a Ministerului de Interne.
(3) Poliţiştii luaţi în evidenţă ca rezervişti pot fi concentraţi sau mobilizaţi pentru completarea efectivelor unităţilor
Ministerului de Interne, în condiţiile prevăzute de lege.
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Art. 741

Prin ordin al ministrului afacerilor interne se stabilesc aspecte procedurale cu privire la:
a) organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională a poliţistului, precum şi a concursurilor şi examenelor
prevăzute de prezenta lege;
b) naşterea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu.

(la data 21-iun-2016 Art. 74 din capitolul VI completat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

Art. 75
Descrierea uniformei de poliţist şi a însemnelor distinctive se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
Art. 76
(1) Prevederile prezentei legi se aplică, în mod corespunzător, şi personalului Poliţiei de Frontieră Române,
Inspectoratului General pentru Imigrări, Direcţiei Generale Anticorupţie, Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi
Probleme Speciale, instituţiilor prefectului, Direcţiei Generale de Paşapoarte, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date, Direcţiei Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor, Agenţiei Naţionale
Antidrog, Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza», Institutului
de Studii pentru Ordine Publică, Centrului Naţional SIS, Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne,
Clubului Sportiv «Dinamo» Bucureşti, Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, unităţilor din aparatul
central al Ministerului Afacerilor Interne şi al structurilor subordonate acestora, încadrat pe posturi prevăzute în statele
de organizare a fi încadrate cu poliţişti.

(la data 02-iul-2018 Art. 76, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(2) Competenţele stabilite inspectorului general al Poliţiei Române prin prezenta lege se exercită pentru personalul din
structurile prevăzute la alin. (1) de către conducătorii acestora.

(la data 14-oct-2003 Art. 76 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 45. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

Art. 77
Plata drepturilor băneşti cuvenite poliţiştilor, prevăzute în prezenta lege, se face din fondurile alocate de la bugetul de
stat.
Art. 78
[textul din Art. 78 din capitolul VI a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 21/2016]
Art. 79
În unităţile administrativ-teritoriale în care persoanele aparţinând unor minorităţi naţionale deţin o pondere de peste
20% vor fi angajaţi şi poliţişti care cunosc şi limba respectivă.
Art. 80
În condiţiile legii, prin hotărâre a Guvernului, se poate înfiinţa Casa de credit pentru poliţişti.
Art. 81
(1) Hotărârile Guvernului şi ordinele ministrului de interne date în aplicarea prezentei legi se vor emite în termen de 30
de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.
(2) Până la adoptarea hotărârilor Guvernului prevăzute la alin. (1) poliţiştii beneficiază de drepturile corespunzătoare
prevăzute în actele normative în vigoare pentru cadrele militare.
Art. 82
(1) Prezenta lege va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(2) La aceeaşi dată orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
-****-
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituţia României.
p.PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 440 din data de 24 iunie 2002
*) În tot cuprinsul Legii referirile la "Ministerul de Interne" şi la "ministrul de interne" se înlocuiesc cu "Ministerul
Administraţiei şi Internelor" şi "ministrul administraţiei şi internelor".

(la data 14-oct-2003 Actul modificat de Art. I, punctul 47. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

*) În cuprinsul legii, sintagma "coeficient de ierarhizare" se înlocuieşte cu termenul "coeficient".
(la data 02-iul-2018 Actul modificat de Art. I, punctul 29. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

N.R.: "(1)Poliţiştii care ocupă în Ministerul Afacerilor Interne o funcţie de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau
o funcţie la cabinetul demnitarului, numiţi în funcţiile respective anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, la eliberarea din funcţie sunt puşi la dispoziţie în vederea numirii într-o funcţie, prin aplicarea prevederilor art.
2731 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. Numirea în funcţie a
acestora, precum şi a celor aflaţi la dispoziţie la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se face prin
raportare la postul ocupat în condiţiile art. 2735 alin. (1) lit. a)-c), în cazul posturilor de conducere, ori, după caz, la
postul ocupat în condiţiile art. 2734, în cazul posturilor de execuţie, anterior numirii în funcţia de demnitate publică ori cu
rang de demnitar sau în funcţia de la cabinetul demnitarului.
(2)Prevederile Legii nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor prevăzute la art. 15, art.
2746, art. 28 şi art. 583, nu se aplică situaţiilor juridice născute şi nefinalizate anterior intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă.
(3)În cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, organizate anterior intrării în vigoare a prezentei
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ordonanţe de urgenţă cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
acordarea gradelor profesionale se face potrivit reglementărilor în vigoare la data demarării acestora, cu excepţia celor
prevăzute la alin. (2).
(4)De prevederile art. 70 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia
şi persoanele care, înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, nu au restituit cheltuielile efectuate
pe timpul şcolarizării şi se află în una dintre următoarele situaţii:
a)le-a încetat calitatea de elev, ca urmare a admiterii într-o altă instituţie de formare profesională iniţială a Ministerului
Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne;
b)aveau calitatea de agent de poliţie şi au fost admişi la un program de studii de licenţă, cu frecvenţă, în cadrul unei
instituţii de învăţământ superior a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului
Afacerilor Interne."

(la data 02-iul-2018 Actul a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Ordonanta urgenta 53/2018 )
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LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie
unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia
României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
Art. 2
În sensul prezentei legi:
a) prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează
resurse financiare publice, orice regie autonomă, societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflată sub autoritatea sau, după caz, în coordonarea ori în
subordinea unei autorităţi publice centrale sau locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-
teritorială este acţionar unic ori majoritar, precum şi orice operator sau operator regional, astfel cum aceştia sunt
definiţi în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. De asemenea, se supun prevederilor prezentei legi partidele politice, federaţiile sportive şi organizaţiile
neguvernamentale de utilitate publică, care beneficiază de finanţare din bani publici;

(la data 17-iul-2016 Art. 2, litera A. din capitolul I modificat de Art. 1 din Legea 144/2016 )

b) prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei
autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei;
c) prin informaţie cu privire la datele personale se înţelege orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă.

(la data 25-ian-2016 Art. 2, litera C. din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Decizia 37/2015 )
CAPITOLUL II: Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public
SECŢIUNEA 1: Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public
Art. 3
Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la
cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate în acest scop.
Art. 4
(1) Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile publice au
obligaţia de a organiza compartimente specializate de informare şi relaţii publice sau de a desemna persoane cu
atribuţii în acest domeniu.
(2) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea compartimentelor de relaţii publice se stabilesc, pe baza dispoziţiilor
prezentei legi, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii sau instituţiei publice respective.
Art. 5

(la data 07-oct-2013 Art. 5 din capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Art. 1 din Ordinul 964/2013 )
(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii
sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu
difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax,
adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră
vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde
informaţiile prevăzute la alin. (1).
(3) Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va
fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(la data 26-feb-2002 Art. 5, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 rectificat de Actul din Rectificare din 2002 )

(4) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin:
a) afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele
de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie;
b) consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop.
(5) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să pună la dispoziţia persoanelor interesate contractele de privatizare
încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi, prin consultarea la sediul acestora. Prevederile de mai sus nu se
aplică în cazul contractelor de privatizare care se încadrează în sfera de aplicare a dispoziţiilor art. 12 alin. (1).

(la data 29-iun-2007 Art. 5 din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 1 din Legea 188/2007 )

Art. 6
(la data 07-oct-2013 Art. 6 din capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Art. 2 din Ordinul 964/2013 )

(1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi,
informaţiile de interes public.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes
public solicitate în scris sau verbal.
(3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
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a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
Art. 7

(la data 07-oct-2013 Art. 7 din capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Art. 6 din Ordinul 964/2013 )
(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen
de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea,
volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea
informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia
înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
(2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.
(3) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare,
şi în format electronic.
Art. 8
(1) Pentru informaţiile solicitate verbal funcţionarii din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice au
obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi pot furniza pe loc
informaţiile solicitate.
(2) În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris
informaţia de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute la art. 7.
(3) Informaţiile de interes public solicitate verbal se comunică în cadrul unui program minim stabilit de conducerea
autorităţii sau instituţiei publice, care va fi afişat la sediul acesteia şi care se va desfăşura în mod obligatoriu în timpul
funcţionării instituţiei, incluzând şi o zi pe săptămână, după programul de funcţionare.
(4) Activităţile de registratură privind petiţiile nu se pot include în acest program şi se desfăşoară separat.
(5) Informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă,
imediat sau în cel mult 24 de ore.
Art. 9
(1) În cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau
instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii.

(la data 18-oct-2016 Art. 9, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 157/2016 )
(2) Dacă în urma informaţiilor primite petentul solicită informaţii noi privind documentele aflate în posesia autorităţii sau
a instituţiei publice, această solicitare va fi tratată ca o nouă petiţie, răspunsul fiind trimis în termenele prevăzute la art.
7 şi 8.
Art. 10
Nu este supusă prevederilor art. 7-9 activitatea autorităţilor şi instituţiilor publice de răspunsuri la petiţii şi de audienţe,
desfăşurată potrivit specificului competenţelor acestora, dacă aceasta priveşte alte aprobări, autorizări, prestări de
servicii şi orice alte solicitări în afara informaţiilor de interes public.
Art. 11
(1) Persoanele care efectuează studii şi cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu au acces la fondul
documentaristic al autorităţii sau al instituţiei publice pe baza solicitării personale, în condiţiile legii.
(2) Copiile de pe documentele deţinute de autoritatea sau de instituţia publică se realizează în condiţiile art. 9.
Art. 111

Orice autoritate contractantă, astfel cum este definită prin lege, are obligaţia să pună la dispoziţia persoanei fizice sau
juridice interesate, în condiţiile prevăzute la art. 7, contractele de achiziţii publice.

(la data 16-oct-2006 Art. 11 din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 380/2006 )

Art. 12
(la data 07-oct-2013 Art. 12 din capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Art. 4 din Ordinul 964/2013 )

(1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv, la art. 111, următoarele informaţii:
(la data 16-oct-2006 Art. 12, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 380/2006 )

a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor
clasificate, potrivit legii;
b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României,
dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de
proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;

(la data 14-oct-2006 Art. 12, alin. (1), litera C. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 371/2006 )

d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se
dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma
anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori
interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.
(2) Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informaţiilor aparţinând categoriilor prevăzute la alin. (1)
revine persoanelor şi autorităţilor publice care deţin astfel de informaţii, precum şi instituţiilor publice abilitate prin lege
să asigure securitatea informaţiilor.
Art. 13
Informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituţie publică nu pot fi incluse în
categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public.
Art. 14
(1) Informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public numai în măsura în
care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice.
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(2) Informaţiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autorităţile publice decât în temeiul unei obligaţii
legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informaţii potrivit art. 2.
SECŢ IUNEA 2: Dispoziţii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de
interes public
Art. 15
(1) Accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public este garantat.
(2) Activitatea de culegere şi de difuzare a informaţiilor de interes public, desfăşurată de mijloacele de informare în
masă, constituie o concretizare a dreptului cetăţenilor de a avea acces la orice informaţie de interes public.
Art. 16
Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile
publice au obligaţia să desemneze un purtător de cuvânt, de regulă din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii
publice.
Art. 17
(1) Autorităţile publice au obligaţia să organizeze periodic, de regulă o dată pe lună, conferinţe de presă pentru
aducerea la cunoştinţă a informaţiilor de interes public.
(2) În cadrul conferinţelor de presă autorităţile publice sunt obligate să răspundă cu privire la orice informaţii de interes
public.
Art. 18
(1) Autorităţile publice au obligaţia să acorde fără discriminare acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de
informare în masă.
(2) Acreditarea se acordă la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia.
(3) Autorităţile publice pot refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care
împiedică desfăşurarea normală a activităţii autorităţii publice şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de
respectivul ziarist, în condiţiile şi în limitele legii.
(4) Refuzul acordării acreditării şi retragerea acreditării unui ziarist se comunică în scris şi nu afectează dreptul
organismului de presă de a obţine acreditarea pentru un alt ziarist.
Art. 19
(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să informeze în timp util mijloacele de informare în masă asupra
conferinţelor de presă sau oricăror alte acţiuni publice organizate de acestea.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acţiunile
publice organizate de acestea.
(3) Autorităţile publice care sunt obligate prin legea proprie de organizare şi funcţionare să desfăşoare activităţi
specifice în prezenţa publicului sunt obligate să permită accesul presei la acele activităţi, în difuzarea materialelor
obţinute de ziarişti urmând să se ţină seama doar de deontologia profesională.
Art. 20
Mijloacele de informare în masă nu au obligaţia să publice informaţiile furnizate de autorităţile sau de instituţiile publice.
CAPITOLUL III: Sancţiuni
Art. 21
(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor
prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei
publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.
(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate
în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi
menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
Art. 22
(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate
face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază
teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării
termenului prevăzut la art. 7.
(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să
plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.

(la data 15-feb-2013 Art. 22, alin. (5) din capitolul III modificat de Art. 42 din titlul IV din Legea 76/2012 )

CAPITOLUL IV: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 23
(1) Prezenta lege va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va
elabora, la iniţiativa Ministerului Informaţiilor Publice, normele metodologice de aplicare a acesteia.
Art. 24
(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Informaţiilor Publice, Ministerul
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Ministerul Finanţelor Publice vor înainta Guvernului propuneri privind măsurile
necesare pentru ca informaţiile de interes public să devină disponibile în mod progresiv prin intermediul unor baze de
date informatizate accesibile publicului la nivel naţional.
(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) vor privi inclusiv dotarea autorităţilor şi instituţiilor publice cu echipamentele de
tehnică de calcul adecvate.
Art. 25
Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice prevederi contrare.
-****-
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)
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din Constituţia României.
p.PREŞEDINTELE SENATULUI,
PAUL PĂCURARU
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 663 din data de 23 octombrie 2001
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ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
(la data 24-oct-2009 actul a fost aprobat de Legea 317/2009 )
Având în vedere necesitatea adoptării rapide a unui cadru juridic în conformitate cu reglementările Uniunii Europene,
necesar administrării sectorului pescăresc, prin conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în
conformitate cu politica comunitară în domeniul pescuitului, se impune adoptarea prezentului act normativ în regim de
urgenţă, în vederea:
- creşterii absorbţiei fondurilor europene alocate sectorului pescăresc prin Fondul european pentru pescuit;
- restructurării instituţionale a sectorului pescăresc;
- finalizării urgente a privatizării fermelor piscicole, în vederea absorbţiei fondurilor europene;
- reducerii birocraţiei;
- reducerii presiunii financiare exercitate asupra organizaţiilor de pescari;
- eficientizării administrării şi exploatării durabile a resurselor acvatice vii;
- sprijinirii organizaţiilor de producători şi a fermelor piscicole,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează protecţia, conservarea, administrarea şi exploatarea resurselor
acvatice vii, activitatea de acvacultură, procesarea şi comercializarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultură,
când aceste activităţi se realizează:

(la data 24-oct-2009 Art. 1, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 317/2009 )

a) pe teritoriul României;
b) în apele de sub jurisdicţia naţională a României de către nave sub pavilion român sau sub pavilionul altor state.
(2) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte măsurile privind:
a) organizarea şi administrarea sectorului pescăresc;
b) protecţia, conservarea şi exploatarea resurselor acvatice vii;

(la data 24-oct-2009 Art. 1, alin. (2), litera B. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 317/2009 )

c) politica structurală;
d) administrarea capacităţii flotei de pescuit;
e) acvacultura;
f) prelucrarea şi procesarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultură;

(la data 24-oct-2009 Art. 1, alin. (2), litera F. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 317/2009 )

g) organizarea pieţei produselor pescăreşti;
h) cercetarea ştiinţifică în domeniul pescăresc;
i) controlul şi respectarea legislaţiei în domeniu;
j) relaţiile internaţionale în domeniul pescuitului şi acvaculturii;

(la data 24-oct-2009 Art. 1, alin. (2), litera J. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 317/2009 )

k) răspunderi şi sancţiuni.
l) concesionarea/închirierea în domeniul piscicol;

(la data 28-nov-2016 Art. 1, alin. (2), litera L. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

m) asigurarea, din pescuit şi acvacultură, a resurselor alimentare reprezentate de peşte şi alte vieţuitoare acvatice;
n) sprijinirea organizaţiilor de producători pentru dezvoltarea durabilă a activităţilor de pescuit şi acvacultură;
o) promovarea unei politici favorabile incluziunii şi dezvoltării echilibrate a zonelor de pescuit;
p) punerea în aplicare a politicii maritime integrate a Uniunii Europene într-o manieră complementară faţă de politica de
coeziune şi de politica comună în domeniul pescuitului.

(la data 28-nov-2016 Art. 1, alin. (2), litera L. din capitolul I completat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

(3) Prezenta ordonanţă de urgenţă reprezintă cadrul general de reglementare, pe baza căruia se emite legislaţia
secundară pentru sectorul pescăresc.
(4) Punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (2) se realizează de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi
Acvacultură, instituţie publică de interes naţional, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate
juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, care funcţionează în subordinea autorităţii publice centrale care
răspunde de pescuit şi acvacultură, cu sediul în municipiul Bucureşti, ale cărei structură, organizare şi funcţionare se
aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(la data 24-oct-2009 Art. 1, alin. (3) din capitolul I completat de Art. I, punctul 4. din Legea 317/2009 )

Art. 2
În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
1. acvacultură - creşterea sau cultivarea de organisme acvatice utilizând tehnici destinate creşterii producţiei
organismelor în cauză peste capacitatea naturală a mediului, într-un cadru în care organismele respective rămân
proprietatea unei persoane fizice sau juridice pe întreaga perioadă de creştere/cultivare şi recoltare;

(la data 28-nov-2016 Art. 2, punctul 1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

2. amenajare piscicolă - unitatea de bază a acvaculturii, reprezentată de:
a) heleşteu - bazin piscicol realizat în săpătură sau umplutură, înconjurat total ori parţial de diguri, prevăzut cu canale
de alimentare, de evacuare şi perimetrale, dotat cu construcţii hidrotehnice şi instalaţii de alimentare, reţinere şi
evacuare a apei;
b) iaz - bazin piscicol realizat prin bararea unei văi cu un baraj, prevăzut cu instalaţii hidrotehnice pentru reţinerea şi
deversarea/evacuarea apei;
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c) staţie de reproducere artificială;
d) vivieră flotabilă - instalaţie plutitoare, alcătuită dintr-un cadru poliedric cu pereţi din plasă, destinată creşterii peştilor
sau altor vieţuitoare acvatice;
e) lacuri de acumulare în care se practică acvacultura;
f) alte instalaţii destinate acvaculturii;

(la data 24-oct-2009 Art. 2, punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 317/2009 )

g) active piscicole - diguri, călugări, staţii de pompare, instalaţii de alimentare cu apă, instalaţii de evacuare a apei,
canale de alimentare a apei, canale de evacuare a apei, canale drenoare, hale de incubaţie şi creştere a puietului, hale
de creştere a peştelui de consum, centre administrative, unităţi de procesare primară, magazin de vânzare în cadrul
fermei de acvacultură, magazii de furaje, magazii de depozitare materiale şi unelte pescăreşti, precum şi alte
construcţii aferente unei ferme de acvacultură care sunt necesare asigurării funcţionalităţii acesteia;

(la data 28-nov-2016 Art. 2, punctul 2., litera F. din capitolul I completat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

3. habitate piscicole naturale:
a) Dunărea teritorială, Delta şi lunca inundabilă a Dunării;
b) complexul lagunar Razelm-Sinoe şi lacurile litorale;
c) pâraiele, râurile şi lacurile de munte, colinare, de şes şi zonele lor inundabile, precum şi braţele moarte ale râurilor;
d) bălţile şi lacurile naturale lipsite de instalaţii hidrotehnice pentru alimentarea, reţinerea şi evacuarea apei;
e) lacurile de acumulare, cu zonele lor inundabile la viituri;
f) reţeaua de canale magistrale din sistemele hidroameliorative, de navigaţie şi hidroenergetice şi ramificaţiile acestora;
g) apele maritime interioare, marea teritorială, zona contiguă, zona economică exclusivă ale României;

(la data 24-oct-2009 Art. 2, punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 317/2009 )

4. [textul din Art. 2, punctul 4. din capitolul I a fost abrogat la 24-oct-2009 de Art. I, punctul 6. din Legea 317/2009]
5. captură totală admisibilă (TAC) - cantitatea de peşte sau de alte vieţuitoare acvatice, aparţinând unei anumite specii
sau unui grup de specii, exprimată în kilograme sau în număr de exemplare, care se poate extrage anual fără a afecta
capacitatea de regenerare naturală;
6. capacitate de pescuit - tonajul unei nave exprimat în GT (tonaj brut) şi puterea acestuia exprimată în kW (kilowaţi),
astfel cum sunt definite la art. 4 şi 5 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.930/86 din 22 septembrie 1986 de
definire a caracteristicilor vaselor de pescuit;

(la data 28-nov-2016 Art. 2, punctul 6. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

7. captură - cantitatea de peşte sau de alte vieţuitoare acvatice pescuite ori recoltate din habitatele piscicole naturale,
exprimată în kilograme sau în număr de exemplare;

(la data 24-oct-2009 Art. 2, punctul 7. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 317/2009 )

8. centru de primă vânzare - locul unde se efectuează prima vânzare a produselor obţinute din pescuit;
(la data 24-oct-2009 Art. 2, punctul 8. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 317/2009 )

9. cotă - partea din captura totală admisibilă din fiecare specie ori grup de specii, care se alocă persoanelor fizice sau
juridice autorizate să desfăşoare activităţi de pescuit comercial;

(la data 24-oct-2009 Art. 2, punctul 9. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 317/2009 )

10. efort de pescuit - produsul capacităţii şi activităţii unei nave de pescuit; în cazul unui grup de nave este suma
eforturilor de pescuit ale tuturor navelor din grup;

(la data 28-nov-2016 Art. 2, punctul 10. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

11. exploatare durabilă - exploatarea resurselor acvatice vii prin metode şi procedee care să asigure productivitatea şi
biodiversitatea pe termen lung a ecosistemelor acvatice naturale;

(la data 28-nov-2016 Art. 2, punctul 11. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

12. Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit - documentul în care sunt înregistrate toate navele şi ambarcaţiunile
de pescuit care activează la pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, pe categorii, dimensiune, puterea
motorului, tipul de activitate şi tehnica de pescuit, zona de pescuit şi proprietarul;

(la data 24-oct-2009 Art. 2, punctul 12. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 317/2009 )

13. inspector piscicol - persoana din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură cu drept de inspecţie şi
control privind respectarea normelor naţionale şi politicii comune în domeniul pescuitului;

(la data 28-nov-2016 Art. 2, punctul 13. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

14. jurnal de pescuit - registrul aflat la bordul navelor/ambarcaţiunilor de pescuit comercial, în care sunt înregistrate
zilnic activităţile de pescuit şi capturile realizate, cu clasificarea lor pe specii;

(la data 28-nov-2016 Art. 2, punctul 14. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

15. navă de pescuit - orice navă sau ambarcaţiune echipată pentru pescuit comercial;
16. navă auxiliară de pescuit - orice navă sau ambarcaţiune care nu este implicată direct în activitatea de pescuit, dar
deserveşte navele de pescuit, instalaţiile de acvacultură sau instalaţiile de pescuit staţionar;
17. pescărie - ansamblul de activităţi care privesc pescuitul, acvacultura, procesarea şi comercializarea peştelui. Acest
termen poate defini şi un segmentai acestui ansamblu pentru o specie sau un grup de specii;
18. pescuit - activitatea de extragere a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale, cu respectarea măsurilor
pentru protejarea, conservarea şi regenerarea resurselor acvatice vii;

(la data 24-oct-2009 Art. 2, punctul 18. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 317/2009 )

181. pescuit în scop ştiinţific - extragerea resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale şi din amenajările
piscicole, conform planului anual aprobat, în orice perioadă a anului, inclusiv în perioadele de prohibiţie, în orice zonă,
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pentru orice specie acvatică, la orice vârstă şi dimensiune, cu utilizarea oricăror metode, unelte, dispozitive şi plase de
pescuit, atât pe timpul zilei, cât şi pe timpul nopţii, în baza autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific;

(la data 24-oct-2009 Art. 2, punctul 18. din capitolul I completat de Art. I, punctul 8. din Legea 317/2009 )

182. pescuit recreativ - activităţi necomerciale de pescuit care exploatează resursele acvatice vii în scop recreativ sau
sportiv;
183. pescuit comercial - activităţi de exploatare comercială a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale;

(la data 28-nov-2016 Art. 2, punctul 18^1. din capitolul I completat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

19. pescuit ilegal - practicarea pescuitului fără respectarea reglementărilor în domeniul pescuitului;
20. posibilitate de pescuit - dreptul legal cuantificat de pescuit, exprimat în capturi sau în efort de pescuit;
21. port de bază - locul de unde nava/ambarcaţiunea îşi începe activitatea de pescuit, expediere şi comercializare a
capturilor;
22. prima vânzare - acea vânzare care se realizează pentru prima dată pe teritoriul naţional şi care stabileşte prin
documente preţul produsului;
23. prelucrare peşte - procesul prin care peştele a fost pregătit pentru comercializare. Aceasta include filetarea,
ambalarea, punerea în conserve, congelarea, afumarea, sărarea, prepararea, marinarea, uscarea sau pregătirea
peştelui pentru comercializare în orice altă manieră;

(la data 28-nov-2016 Art. 2, punctul 23. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

24. punct de debarcare - locul unde navele şi ambarcaţiunile de pescuit în habitatele piscicole naturale descarcă peştele
în vederea expedierii spre centrele de primă vânzare;

(la data 24-oct-2009 Art. 2, punctul 24. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 317/2009 )

25. resurse acvatice vii - speciile de peşte şi de alte vieţuitoare acvatice destinate consumului uman, disponibile şi
accesibile din habitatele piscicole naturale ale României;

(la data 24-oct-2009 Art. 2, punctul 25. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 317/2009 )

26. echipamente de pescuit - uneltele, metodele şi dispozitivele utilizate în activitatea de pescuit;
27. pescar comercial - persoană autorizată să desfăşoare activităţi de exploatare comercială a resurselor acvatice vii
din habitatele piscicole naturale;

(la data 28-nov-2016 Art. 2, punctul 27. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

271. pescar recreativ - persoana fizică deţinătoare a unui permis de pescuit recreativ;
(la data 28-nov-2016 Art. 2, punctul 27^1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

28. licenţă de pescuit - documentul care conferă titularului dreptul, astfel cum este determinat de normele naţionale,
de a utiliza o anumită capacitate de pescuit în scopul capturării resurselor acvatice vii. Aceasta conţine cerinţele minime
privind identificarea, caracteristicile tehnice şi echiparea unei nave/ambarcaţiuni de pescuit comercial;

(la data 28-nov-2016 Art. 2, punctul 28. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

29. autorizaţie de pescuit - actul administrativ prin care se autorizează o persoană fizică sau juridică să exercite
activitatea de pescuit;

(la data 24-oct-2009 Art. 2, punctul 29. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 317/2009 )

30. permis de pescuit - documentul individual şi netransmisibil prin care se atestă dreptul de pescuit al unei persoane
fizice;

(la data 28-nov-2016 Art. 2, punctul 30. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

31. [textul din Art. 2, punctul 31. din capitolul I a fost abrogat la 24-oct-2009 de Art. I, punctul 12. din Legea
317/2009]
32. plasă - reţeaua de fire textile care are următoarele elemente caracteristice şi dimensionale de gabarit: diametrul
firului (mm), mărimea laturii ochiului (mm), structura (tex), lungime şi lăţime;

(la data 27-mar-2008 Art. 2, punctul 32. din capitolul I rectificat de Actul din Rectificare din 2008 )

33. setcă - unealta de pescuit de tip reţea, formată dintr-un singur perete de plasă, care este prevăzută cu elemente
de armare - la partea superioară plute, iar la partea inferioară plumbi -, care reţine peştele prin încurcare şi agăţare;
34. [textul din Art. 2, punctul 34. din capitolul I a fost abrogat la 24-oct-2009 de Art. I, punctul 12. din Legea
317/2009]
35. [textul din Art. 2, punctul 35. din capitolul I a fost abrogat la 24-oct-2009 de Art. I, punctul 12. din Legea
317/2009]
36. avă - reţeaua de fire textile care formează mai mulţi pereţi de plasă, cu diferite mărimi ale laturii ochiului;
37. plasă de pescuit tip monofilament - reţea din plasă formată dintr-un singur fir polimeric netorsionat;

(la data 28-nov-2016 Art. 2, punctul 37. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

38. dispozitiv/aparat electric de pescuit - instrumentul electric alimentat de către o sursă de curent electric, care
foloseşte sisteme ce creează unde electrice în apă, electrocutează resursele acvatice vii, aducându-le la suprafaţa apei,
unde pot fi uşor pescuite.
39. drept de pescuit - dreptul obţinut, în condiţiile legii, de exploatare durabilă a resursei acvatice vii;
40. efectiv piscicol - totalitatea peştilor şi a altor vieţuitoare acvatice existente la un moment dat într-o amenajare
piscicolă;
41. specie introdusă - orice specie de peşti sau de alte vieţuitoare acvatice introdusă intenţionat ori accidental de om
într-un mediu acvatic diferit de cel în care este prezentă natural;
42. furt piscicol - activitatea infracţională care constă în furtul efectivului piscicol în tot sau în parte, prin orice mijloace
ori metode, din amenajările piscicole;
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43. braconaj piscicol - activitate ilegală care constă în pescuitul fără licenţă, autorizaţie sau permis, pescuitul în
perioada de prohibiţie sau în zone interzise pescuitului ori pescuitul cu unelte interzise al peştilor şi al altor vieţuitoare
acvatice vii din habitatele piscicole naturale;

(la data 28-nov-2016 Art. 2, punctul 43. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

44. zonă de pescuit - porţiunea delimitată prin semne vizibile a unui bazin hidrografic unde este permisă practicarea
pescuitului;
45. zonă de refacere biologică - zona unui bazin hidrografic unde resursele acvatice vii sunt în declin şi se impune
restricţionarea pescuitului pentru refacerea acestora;
46. zonă interzisă la pescuit - zona delimitată prin semne vizibile a unui bazin hidrografic, protejată în vederea
reproducerii resurselor acvatice vii;
47. bază de date naţională a resurselor acvatice vii - totalitatea informaţiilor privind flota de pescuit, efectivele
piscicole, numărul de operatori economici cu activităţi specifice, numărul de asociaţii şi federaţii, numărul de pescari
sportivi şi profesionişti, cantităţile de peşte extrase anual, cantitatea de peşte introdusă prin activităţi de repopulare.

(la data 24-oct-2009 Art. 2, punctul 38. din capitolul I completat de Art. I, punctul 14. din Legea 317/2009 )

CAPITOLUL II: Organizarea şi administrarea sectorului pescăresc
Art. 3
Responsabilitatea privind definirea şi implementarea politicii referitoare la conservarea şi administrarea resurselor
acvatice vii existente în habitatele piscicole naturale, la acvacultură, la procesarea şi organizarea pieţei produselor
pescăreşti, la structurile de pescuit şi acvacultură revine Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.

(la data 24-oct-2009 Art. 3 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 317/2009 )

Art. 4
(1) Elaborarea strategiei naţionale şi a reglementărilor referitoare la conservarea şi managementul resurselor acvatice
vii existente în habitatele piscicole naturale, la acvacultură, la organizarea pieţei produselor pescăreşti, la structurile de
pescuit şi acvacultură, precum şi implementarea şi controlul aplicării şi respectării acestora sunt atributul Agenţiei
Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.

(la data 24-oct-2009 Art. 4, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 317/2009 )

(2) [textul din Art. 4, alin. (2) din capitolul II a fost abrogat la 03-sep-2009 de Art. II din Ordonanta 15/2009]
(3) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură are următoarele atribuţii:
a) administrează resursele acvatice vii din habitatele piscicole naturale ale României, cu excepţia celor din Rezervaţia
Biosferei «Delta Dunării», care sunt administrate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», în colaborare cu
autorităţile administraţiei publice locale din Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării», în condiţiile legii;
b) exercită, în numele statului, prerogativele dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând
domeniului privat al statului, pe care se află amplasate amenajările piscicole;
c) administrează terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole aparţinând domeniului public al statului, inclusiv
lacurile de acumulare care au drept folosinţă unică piscicultura, prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Legea
apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale «Apele Române», aprobată cu modificări prin Legea nr.
404/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
d) elaborează studii de oportunitate, conform prevederilor legale în vigoare, pe baza cărora se hotărăşte modalitatea
de concesionare/închiriere a terenurilor pe care sunt amplasate amenajări piscicole;
e) încheie contracte de concesiune, contracte de închiriere, contracte de arendă şi asociere în participaţiune, în vederea
exploatării terenurilor pe care sunt amplasate amenajări piscicole, precum şi a altor terenuri aferente acestora, din
domeniul public şi privat al statului, cu excepţia celor de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»;
f) concesionează/închiriază lacurile de acumulare care au folosinţă unică piscicultura, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare;
g) elaborează caietele de sarcini, în vederea concesionării;
h) colaborează cu ministerele şi organele de specialitate, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme
interne şi internaţionale implicate în activităţile de pescuit şi acvacultură;
i) elaborează reglementări privind funcţionarea pieţei produselor de pescuit şi acvacultură;
j) eliberează autorizaţii de pescuit în scop ştiinţific persoanelor juridice care au ca obiect de activitate cercetarea în
domeniul vizat de prezenta ordonanţă de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003,
cu modificările şi completările ulterioare, pentru efectuarea studiilor de evaluare a resurselor acvatice vii;
k) organizează seminare, conferinţe, dezbateri şi consultanţă piscicolă, asigură şi supraveghează pregătirea
profesională de profil, prin colaborare cu instituţiile de învăţământ;
l) eliberează licenţe de pescuit şi de acvacultură, autorizaţii şi permise de pescuit;
m) pune în aplicare politica comună în domeniul pescuitului în sectorul pescăresc din România, prin colectarea,
gestionarea şi diseminarea datelor statistice, în conformitate cu activităţile prevăzute în programele de colectare a
datelor şi cu prevederile legislaţiei Uniunii Europene, precum şi prin monitorizare, inspecţie şi control;
n) realizează investiţii pentru infrastructura aferentă administrării patrimoniului piscicol, precum şi alte tipuri de investiţii
specifice, stabilite de autoritatea publică centrală responsabilă de sectorul pescăresc;
o) desfăşoară orice alte activităţi stabilite de autoritatea publică centrală responsabilă de sectorul de pescuit.

(la data 28-nov-2016 Art. 4, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

(4) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură poate delega, pe bază de protocol, administrarea resurselor
acvatice vii din habitatele piscicole naturale către alte instituţii publice ale statului.

(la data 24-oct-2009 Art. 4 din capitolul II completat de Art. I, punctul 18. din Legea 317/2009 )

(5) Structura, atribuţiile şi funcţionarea Comisiei de concesionare, precum şi procedura privind concesionarea
terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public al
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statului sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
(la data 28-nov-2016 Art. 4, alin. (4) din capitolul II completat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

Art. 5
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură îşi exercită atribuţiile în teritoriu prin structuri proprii.
Art. 6
(1) Personalul din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură este format din funcţionari publici şi personal
contractual.
(2) Salarizarea personalului din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură se face potrivit prevederilor
legale în vigoare.
Art. 7
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură asigură realizarea
măsurilor din domeniul specific, precum şi a măsurilor în aplicarea reglementărilor Uniunii Europene.

(la data 24-oct-2009 Art. 7 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 19. din Legea 317/2009 )

CAPITOLUL III: Protecţia, conservarea şi exploatarea resurselor acvatice vii
(la data 24-oct-2009 capitolul III modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 317/2009 )

SECŢIUNEA 1: Activitatea de pescuit în habitatele piscicole naturale
(la data 24-oct-2009 capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 317/2009 )

Art. 8
Politica privind pescuitul în habitatele piscicole naturale se va realiza de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi
Acvacultură prin:

(la data 24-oct-2009 Art. 8 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 317/2009 )

a) măsuri de conservare a resurselor acvatice vii, prin reglementarea echipamentelor de pescuit, a efortului de pescuit
sau a oricărei alte măsuri care să fie determinată de starea resurselor;
b) măsuri de protejare şi regenerare a resurselor acvatice vii, prin stabilirea anuală a TAC - lui şi a cotelor de pescuit, a
perioadelor de prohibiţie, a zonelor protejate şi a zonelor de cruţare, precum şi a măsurilor preventive;
c) măsuri de administrare a pescuitului, astfel încât să se obţină o mai bună raţionalizare a efortului de pescuit;
d) reglementări privind pescuitul şi acvacultura;

(la data 24-oct-2009 Art. 8, litera D. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 317/2009 )

e) stabilirea sistemelor de pază, control şi de inspecţie a activităţilor de pescuit;
(la data 24-oct-2009 Art. 8, litera E. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 317/2009 )

f) integrarea activităţilor de valorificare a resurselor acvatice vii din ariile naturale protejate în planurile de management
ale ariilor respective.
g) finanţarea programelor pentru popularea de susţinere şi de cercetare-dezvoltare în domeniul exploatării resurselor
acvatice vii şi acvaculturii.

(la data 24-oct-2009 Art. 8, litera F. din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 23. din Legea 317/2009 )

Art. 9
(la data 15-iun-2012 Art. 9 din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Norma din 2012 )
(la data 28-ian-2010 Art. 9 din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Norma din 2010 )

(1) Accesul la resursele acvatice vii, cu excepţia celor din ariile naturale protejate, se reglementează pe baza normelor
aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi
Acvacultură, în urma consultărilor cu organizaţiile din domeniul pescuitului.

(la data 31-dec-2010 Art. 9, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. III, punctul 2. din Ordonanta urgenta 127/2010 )

(11) Accesul la resursele acvatice vii din ariile naturale protejate este reglementat pe baza normelor aprobate prin
ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrului mediului şi pădurilor.

(la data 31-dec-2010 Art. 9, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. III, punctul 3. din Ordonanta urgenta 127/2010 )

(2) Accesul la resursele acvatice vii din ariile naturale protejate, în vederea practicării pescuitului în scop comercial, se
atribuie în mod direct pescarilor profesionişti persoane fizice sau celor organizaţi în asociaţii profesionale de profil din
unitatea administrativ-teritorială, pe baza permiselor, licenţelor şi autorizaţiilor de pescuit comercial.

(la data 31-dec-2010 Art. 9, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. III, punctul 2. din Ordonanta urgenta 127/2010 )

(la data 20-apr-2011 Art. 9, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Norma din 2011 )
(3) Pe zona de pescuit recreativ nu poate fi încheiat decât un contract de utilizare a resurselor acvatice vii în scop
recreativ.

(la data 28-nov-2016 Art. 9, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

Art. 91

(1) Pentru derivaţiile naturale sau artificiale ale unui curs de apă, reprezentate de braţe secundare, canale de irigaţii ori
tranzitare, autorizaţia de pescuit revine titularului de autorizaţie pentru cursul principal de apă.
(2) În cazul în care o apă în regim neamenajat îşi schimbă albia ca urmare a unor evenimente naturale sau devieri
artificiale, beneficiarii autorizaţiei iniţiale de pescuit sunt autorizaţi atât pentru noua albie şi vechea albie rămasă, cât şi
pentru luciul de apă ce eventual ar apărea ca urmare a îndiguirilor limitrofe efectuate.
(3) Mărirea suprafeţei unui luciu de apă în regim natural de scurgere ca urmare a construcţiei unei acumulări pe cuveta
sa determină extinderea dreptului de pescuit asupra întregii suprafeţe. Dacă luciul de apă exploatat piscicol inundă
malurile, posesorul autorizaţiei de pescuit comercial este îndreptăţit să pescuiască în perimetrul inundat.

(la data 24-oct-2009 Art. 9 din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 25. din Legea 317/2009 )
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(4) Este interzis pescuitul în scop comercial sau recreativ pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de
baraj.

(la data 28-nov-2016 Art. 9^1, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

Art. 10
(1) Prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului se stabilesc măsuri
de reglementare a efortului de pescuit şi cota alocată.

(la data 24-oct-2009 Art. 10, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 317/2009 )

(la data 03-mar-2010 Art. 10, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 237/2010 )
(la data 11-mar-2011 Art. 10, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 48/2011 )
(la data 11-mar-2011 Art. 10, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 999/2011 )
(la data 10-mar-2015 Art. 10, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 386/2015 )
(la data 10-mar-2015 Art. 10, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 391/2015 )
(la data 13-apr-2016 Art. 10, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 284/2016 )
(la data 13-apr-2016 Art. 10, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 613/2016 )
(la data 09-iun-2020 Art. 10, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 124/2020 )
(la data 09-iun-2020 Art. 10, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1159/2020 )

(2) Reglementarea efortului de pescuit se face prin:
a) limitarea numărului navelor/ambarcaţiunilor de pescuit în funcţie de caracteristicile acestora în cadrul efortului de
pescuit din ansamblul flotei dintr-o pescărie;
b) limitarea timpului alocat activităţii pescuitului;
c) stabilirea numărului de unelte utilizate la pescuit;
d) [textul din Art. 10, alin. (2), litera D. din capitolul III, sectiunea 1 a fost abrogat la 24-oct-2009 de Art. I, punctul 27.
din Legea 317/2009]
(3) Stabilirea cotei se face prin limitarea volumului capturilor pentru o anumită specie sau grupuri de specii pe zone de
pescuit, perioade de timp, metode de pescuit şi nave de pescuit.
(4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului pot stabili, prin ordin comun, şi alte măsuri
de refacere şi conservare a resurselor acvatice vii.

(la data 24-oct-2009 Art. 10, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 28. din Legea 317/2009 )

Art. 11
(1) Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se stabilesc caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire a
uneltelor de pescuit, precum şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, în scopul realizării unui
pescuit durabil în condiţiile minimalizării efectelor adverse asupra ecosistemelor acvatice şi speciilor auxiliare, la
propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.

(la data 21-aug-2008 Art. 11, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 449/2008 )
(2) Folosirea altor unelte, echipamente sau metode de pescuit în afara celor stabilite este interzisă.
(3) În scopul protecţiei investiţiilor producătorilor, schimbarea echipamentelor de pescuit se va realiza cu un preaviz de
1-2 ani, după caz.
Art. 12
(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pe baza studiilor elaborate de instituţiile de cercetare ştiinţifică
de profil, stabileşte dimensiunile minime individuale pe specii ce reprezintă resursele acvatice vii care pot fi capturate din
mediul acvatic.

(la data 24-oct-2009 Art. 12, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 317/2009 )

(2) Acestea vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 90 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Exemplarele cu dimensiunile sub limita minimă celei reglementate nu pot fi reţinute, transbordate, descărcate sau
comercializate, acestea fiind redate mediului acvatic imediat după capturarea lor, indiferent de starea acestora.
(4) Anual, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, prin ordin comun al ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, se vor stabili perioadele şi zonele de prohibiţie a
pescuitului, precum şi zonele de protecţie a resurselor acvatice vii.

(la data 11-feb-2015 Art. 12, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 307/2015 )
(la data 11-feb-2015 Art. 12, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 152/2015 )
(la data 10-feb-2016 Art. 12, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 154/2016 )
(la data 10-feb-2016 Art. 12, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 204/2016 )
(la data 22-feb-2018 Art. 12, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 8/2018 )
(la data 22-feb-2018 Art. 12, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 174/2018 )
(la data 04-mar-2020 Art. 12, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 43/2020 )
(la data 04-mar-2020 Art. 12, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 310/2020 )

(5) Pentru apele care constituie frontieră de stat, perioadele de prohibiţie, regulile de pescuit, precum şi zonele de
protecţie a resurselor acvatice vii se stabilesc în concordanţă cu convenţiile internaţionale încheiate cu statele riverane.
(6) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale condiţionează exercitarea pescuitului speciilor protejate, în baza
unor reglementări specifice aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.

(la data 24-oct-2009 Art. 12, alin. (6) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 317/2009 )

(7) Paza resurselor acvatice vii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.
SECŢIUNEA 2: Măsuri de protejare şi de administrare a resurselor acvatice vii
Art. 13
(1) Licenţa de pescuit este un document netransmisibil, emis de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, care
dă dreptul unei nave/ambarcaţiuni să desfăşoare activitatea de pescuit comercial, în conformitate cu normele aprobate
prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă.

(la data 24-oct-2009 Art. 13, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 30. din Legea 317/2009 )

(2) În cazul transmiterii dreptului de proprietate a navei, noul proprietar comunică schimbarea proprietarului către
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, în vederea eliberării unei noi licenţe de pescuit.
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(3) [textul din Art. 13, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 24-oct-2009 de Art. I, punctul 31. din
Legea 317/2009]
(4) Navele şi ambarcaţiunile de pescuit au obligaţia de a avea la bord licenţa de pescuit.
Art. 14
(1) În situaţia în care caracteristicile specifice ale unei pescării recomandă limitarea efortului de pescuit sau măsuri
specifice de conservare, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură poate condiţiona exercitarea activităţii de
pescuit prin atribuirea cotelor stabilite prin studii ştiinţifice şi eliberarea unei autorizaţii de pescuit, cu caracter temporar,
complementară licenţei de pescuit, şi care va trebui să fie ţinută la bord.
(2) Autorizaţia de pescuit conţine date referitoare la identificarea navei/ambarcaţiunii, la perioada de valabilitate, la
zona de pescuit, la modalitatea de pescuit şi la cota alocată pe specii.
(3) Un ansamblu de nave/ambarcaţiuni cu aceleaşi caracteristici şi care activează în aceeaşi zonă de pescuit poate
primi o autorizaţie colectivă de pescuit.
(4) [textul din Art. 14, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 24-oct-2009 de Art. I, punctul 32. din
Legea 317/2009]
(5) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale, se stabilesc condiţiile de atribuire şi modelul autorizaţiilor de pescuit, la propunerea
Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.
Art. 15
(1) Contravaloarea licenţelor de pescuit, a permiselor de pescuit şi a autorizaţiilor de pescuit se face venit la bugetul de
stat.
(2) Cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

(la data 08-sep-2008 Art. 15, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1016/2008 )
SECŢIUNEA 3: Măsuri de administrare a pescuitului
Art. 16
Atribuirea dreptului de pescuit se face în baza licenţelor emise de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi a
permiselor şi autorizaţiilor emise de către administratorul resurselor acvatice vii, după caz.

(la data 31-dec-2010 Art. 16 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. III, punctul 4. din Ordonanta urgenta 127/2010 )

Art. 17
(1) Pentru îmbunătăţirea administrării şi controlului activităţilor de pescuit, precum şi pentru a favoriza planificarea,
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură dispune distribuirea drepturilor de pescuit între navele sau grupurile de
nave care activează într-o zonă de pescuit.
(2) Distribuirea drepturilor de pescuit se exprimă în cote de pescuit, efortul de pescuit sau perioade de activitate în
zonele de pescuit.
(3) Criteriile de distribuire sunt următoarele:
a) activitatea de pescuit exprimată în volum de capturi, efort de pescuit sau perioadă de activitate în zonă, după caz;
b) caracteristicile tehnice ale navelor/ambarcaţiunilor de pescuit;
c) ceilalţi parametri ai navelor/ambarcaţiunilor şi posibilităţile acestora de pescuit;
d) folosirea capacităţilor de producţie;
e) condiţiile sociale şi de muncă la bordul navelor/ ambarcaţiunilor.
Art. 18
(1) În scopul utilizării optime a resurselor acvatice vii şi dezvoltării acvaculturii se înfiinţează Comitetul consultativ
pentru sectorul pescăresc, structură consultativă pe lângă organul de specialitate al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale.
(2) Componenţa, organizarea şi funcţionarea Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc se stabilesc prin ordin
al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.

(la data 24-oct-2009 Art. 18 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 34. din Legea 317/2009 )

SECŢIUNEA 4: Monitorizarea activităţii de pescuit
Art. 19
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură monitorizează activitatea de pescuit prin stabilirea sistemelor de
comunicare permanentă pentru cunoaşterea în timp real a intrărilor şi ieşirilor din port, a staţionărilor navelor/
ambarcaţiunilor în zonele de pescuit, a capturilor sau a altor circumstanţe.
Art. 20
(1) La bordul navelor/ambarcaţiunilor trebuie să existe un jurnal de pescuit în care sunt notate detaliile privind
activitatea de pescuit, în termenii stabiliţi de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, şi un ordin de deplasare
de la portul şi/sau punctul propriu de descărcare a produselor pescăreşti.
(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale poate scuti de obligaţia de a avea la bord jurnalul de pescuit
unele ambarcaţiuni nepuntate, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.

(la data 24-oct-2009 Art. 20 din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 317/2009 )

Art. 21
(1) Navele/ambarcaţiunile care descarcă capturile pe teritoriul naţional trebuie să prezinte structurilor teritoriale ale
Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în condiţiile stabilite de aceasta, o declaraţie de debarcare care va
cuprinde cantităţile descărcate pentru fiecare specie, zona de provenienţă, precum şi alte date stabilite de aceasta.
(2) Navele de pescuit aflate sub pavilion român, care descarcă produsele pescăreşti în afara teritoriului naţional, au
obligaţia de a comunica datele cuprinse în declaraţia de debarcare Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în
condiţiile stabilite de aceasta.
Art. 22
(1) Navele de pescuit aflate sub pavilion român comunică Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în termenii
stabiliţi de aceasta, date privind transbordarea produselor de pescuit realizate la bord pe alte lave/ambarcaţiuni sau pe
care le primesc de la alte lave/ambarcaţiuni.
(2) Navele aparţinând statelor terţe vor trebui să obţină autorizaţie de transbordare, în condiţiile stabilite de
autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură.
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SECŢIUNEA 5: Pescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale
(la data 24-oct-2009 capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 36. din Legea 317/2009 )

Art. 23
(1) Prin pescuit recreativ/sportiv se înţelege pescuitul efectuat cu undiţa sau cu lanseta, în scop de
agrement/performanţă, pe baza unui permis nominal emis de către administratorul resurselor acvatice vii şi eliberat de
acesta sau de asociaţiile de pescari sportivi, după caz, fără perceperea de taxe şi tarife.

(la data 01-feb-2017 Art. 23, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. X din Legea 1/2017 )

(2) Condiţiile de practicare a pescuitului recreativ, modelele permiselor de pescuit în scop recreativ în habitatele
piscicole naturale, precum şi modul de eliberare a acestora se stabilesc de beneficiarii contractelor de utilizare a
resurselor acvatice vii în scop recreativ.
(3) În amenajările piscicole şi în lacurile de acumulare pentru care s-au eliberat licenţe de acvacultură, pescuitul
recreativ se poate practica doar în condiţiile şi pe baza regulilor stabilite de deţinătorul licenţei de acvacultură.
(4) Permisul de pescuit recreativ este valabil atât pentru zonele pentru care asociaţia al cărei membru este a încheiat
contracte de utilizare în scop recreativ a resurselor acvatice vii, cât şi pentru zonele pentru care alte asociaţii au
încheiate contracte, pe bază de reciprocitate, fără a se depăşi capacitatea anuală de pescuit stabilită pe bază de studii
ştiinţifice de specialitate.
(5) Activitatea de pescuit recreativ se practică în cadrul fiecărei asociaţii în baza planului de management pentru pescuit
recreativ, aprobat de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
(6) Asociaţiile de pescari sportivi legal constituite, înscrise în Registrul sportiv, în conformitate cu prevederile Legii
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pot organiza competiţii cu caracter
sportiv.

(la data 28-nov-2016 Art. 23 din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

Art. 24
În scopul asigurării protecţiei şi conservării resurselor acvatice vii şi al evitării conflictelor de interese dintre activitatea
de pescuit comercial şi cea de pescuit recreativ, se stabilesc condiţiile pentru practicarea pescuitului recreativ în
habitatele piscicole naturale, astfel:
a) în apele curgătoare şi stătătoare din zona montană, cu o singură undiţă cu maximum două cârlige sau cu o lansetă;
b) în apele din zona colinară şi de şes, pe tot cursul Dunării şi pe braţele sale, în Delta Dunării, cu maximum 4 undiţe
sau 4 lansete cu câte două cârlige fiecare;
c) în apele teritoriale ale Mării Negre, cu maximum două undiţe, două lansete sau o ţaparină, cu câte 10 cârlige fiecare;
d) pescuitul salmonidelor în apele de munte este permis numai cu momeli artificiale;
e) în apele din zona colinară şi de şes, pe Dunăre, în Delta Dunării şi în apele maritime, un pescar sportiv poate reţine
din captură maximum 5 kg de peşte/zi sau un singur peşte, dacă greutatea lui depăşeşte 5 kg;
f) în apele de munte cu salmonide se pot reţine de către un pescar maximum 10 exemplare/zi, în total, din speciile:
păstrăv indigen, păstrăv curcubeu, păstrăv fântânel, lipan şi coregon.

(la data 28-nov-2016 Art. 24 din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

Art. 25
Asociaţiile de pescari, precum şi forurile lor de reprezentare la nivel naţional, constituite pentru practicarea pescuitului în
scop recreativ, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi luate în
evidenţă de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca reprezentanţi ai
societăţii civile, în vederea stabilirii de programe de acţiuni şi proiecte comune pentru conservarea şi protejarea
resurselor acvatice vii.

(la data 28-nov-2016 Art. 25 din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

CAPITOLUL IV: Politica structurală şi administrarea capacităţilor de producţie
Art. 26
Politica sectorului pescăresc se realizează prin măsuri privind:
a) exploatarea durabilă a resurselor acvatice vii;
b) aplicarea unui management performant pentru sectorul pescăresc;
c) respectarea regulamentelor Uniunii Europene, a convenţiilor internaţionale şi a acordurilor la care România este
parte;
d) administrarea capacităţii flotei de pescuit şi susţinerea infrastructurii de pescuit;
e) dezvoltarea acvaculturii;
f) obţinerea de valoare adăugată prin procesarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultură;
g) organizarea pieţei produselor pescăreşti;
h) concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole;
i) stimularea asocierii pescarilor, piscicultorilor, procesatorilor şi comercianţilor în forme asociative cu reprezentare la
nivel local, naţional şi internaţional;
j) sprijinirea cercetării în sectorul pescăresc;
k) controlul, inspecţia şi colectarea de date statistice;
l) colaborarea la nivel european şi internaţional.

(la data 28-nov-2016 Art. 26 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

SECŢIUNEA 1: Agenţii sectorului pescăresc
Art. 27
Persoanele fizice autorizate şi/sau persoanele juridice care deţin capacităţi de producţie pentru practicarea pescuitului
comercial sau acvacultură se pot constitui, la libera lor iniţiativă, în organizaţii de producători, cu scopul practicării unui
pescuit responsabil şi al îmbunătăţirii condiţiilor de vânzare a produselor realizate de membrii acestora.
Art. 28
Membrii organizaţiilor trebuie să vândă produsul sau produsele pentru care s-au asociat, cu respectarea prevederilor
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legale în vigoare, în scopul îmbunătăţirii calităţii produselor, adaptării volumului ofertei la cerinţele pieţei şi îmbunătăţirii
procesului de comercializare.

(la data 24-oct-2009 Art. 28 din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 40. din Legea 317/2009 )

Art. 29
(1) Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se stabilesc criteriile de recunoaştere a organizaţiilor de
producători din sectorul pescăresc, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.
(2) Activitatea economică desfăşurată în zonele geografice în care organizaţiile s-au constituit reprezintă criteriul
principal de recunoaştere.
Art. 30
(1) Recunoaşterea organizaţiilor de producători se face de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.

(la data 24-oct-2009 Art. 30, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 41. din Legea 317/2009 )

(2) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură retrage recunoaşterea organizaţiilor de producători în situaţia în
care acestea nu mai îndeplinesc criteriile de recunoaştere.
Art. 31
Asociaţiile de pescari profesionişti, asociaţiile de pescari sportivi şi alte entităţi asociative legal constituite, precum şi
organizaţiile sindicale ale personalului din sector au statutul de entităţi reprezentative în procesul consultativ de
adoptare a deciziilor.

(la data 24-oct-2009 Art. 31 din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 42. din Legea 317/2009 )

SECŢIUNEA 2: Flota de pescuit
Art. 32
(1) În cadrul Agenţiei Naţionale de Pescuit şi Acvacultura se constituie Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit, cu
caracter administrativ, în care se menţionează toţi parametrii tehnici ai navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit, necesari
stabilirii efortului de pescuit exercitat de flotă.
(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, împreună cu Autoritatea Navală Română, stabileşte modul de
operare şi de funcţionare a Fişierului navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit.

(la data 24-oct-2009 Art. 32, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 43. din Legea 317/2009 )

(3) Înscrierea în Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit nu scuteşte proprietarul navei/ambarcaţiunii de
îndeplinirea obligaţiei de înscriere în registrul comerţului sau în alte registre publice existente.
Art. 33
Construirea, modernizarea şi reconversia navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit se realizează în cadrul programelor
pentru adaptarea efortului de pescuit la starea resurselor acvatice vii existente în zonele de pescuit şi ţinând cont de
obligaţiile internaţionale asumate.
Art. 34
(1) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură autorizează construirea navelor/ambarcaţiunilor de pescuit care
urmează să arboreze pavilion român, astfel încât acestea să nu depăşească capacitatea de pescuit a
navelor/ambarcaţiunilor radiate din Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit.
(2) Autorizarea se face prin eliberarea unei licenţe de construcţie, emisă de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru
Pescuit şi Acvacultură, în condiţiile stabilite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi de Autoritatea
Navală Română.

(la data 24-oct-2009 Art. 34, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 44. din Legea 317/2009 )

(3) În licenţa de construcţie se înscriu datele de identificare a navei, portul de bază şi navele/ambarcaţiunile radiate,
care nu mai sunt apte pentru exercitarea activităţii de pescuit.
Art. 35
(1) Modernizarea şi reconversia navelor de pescuit au drept scop modificarea caracteristicilor tehnice ale acestora,
pentru a fi adaptate la normele naţionale şi comunitare în ceea ce priveşte echipamentele de pescuit, asigurarea
securităţii muncii, îmbunătăţirea condiţiilor de trai, raţionalizarea operaţiunilor de pescuit, perfecţionarea proceselor de
manipulare şi conservare a produselor la bord, precum şi protecţia mediului.
(2) [textul din Art. 35, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 2 a fost abrogat la 28-nov-2016 de Art. I, punctul 14. din
Ordonanta urgenta 85/2016]
(3) Lucrările de modernizare şi reconversie sunt autorizate de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, în
condiţiile stabilite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

(la data 24-oct-2009 Art. 35, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 45. din Legea 317/2009 )

Art. 36
Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în
scopul exploatării durabile a resurselor acvatice vii, se stabilesc:
a) capacitatea flotei;
b) numărul, tipul şi selectivitatea uneltelor de pescuit;
c) oprirea temporară sau definitivă a activităţii anumitor nave/ambarcaţiuni de pescuit.

(la data 28-nov-2016 Art. 36 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

Art. 37
(1) Oprirea definitivă a activităţii navelor de pescuit se aplică acelor nave care activează în zone de pescuit, a căror
situaţie necesită o adaptare structurală pe termen lung, în scopul reducerii efortului de pescuit şi al favorizării refacerii
resurselor acvatice vii.
(2) Oprirea definitivă a activităţii unei nave/ambarcaţiuni de pescuit determină radierea acesteia din Fişierul navelor şi
ambarcaţiunilor de pescuit.
(3) Excluderea din Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit se poate efectua ca urmare a inactivităţii fără un motiv
bine întemeiat sau la solicitarea proprietarului.

(la data 28-nov-2016 Art. 37, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 85/2016 )
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Art. 38
(1) Prin oprirea temporară a activităţii unei nave/ambarcaţiuni de pescuit se înţelege încetarea activităţii pe o perioadă
de timp determinată.
(2) Oprirea temporară este o măsură conjuncturală care are drept scop reducerea efortului de pescuit ca urmare a
unor circumstanţe excepţionale.
SECŢIUNEA 3: Stabilirea porturilor de bază şi schimbarea portului de bază
Art. 39
(1) Portul de bază pentru navele/ambarcaţiunile care pescuiesc în habitatele piscicole naturale este acela de unde
nava/ambarcaţiunea îşi începe activitatea de pescuit, expediere şi comercializare a capturilor.

(la data 24-oct-2009 Art. 39, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 47. din Legea 317/2009 )

(2) [textul din Art. 39, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 3 a fost abrogat la 24-oct-2009 de Art. I, punctul 48. din
Legea 317/2009]
(3) [textul din Art. 39, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 3 a fost abrogat la 24-oct-2009 de Art. I, punctul 48. din
Legea 317/2009]
SECŢIUNEA 4: Porturile/punctele de debarcare şi prima vânzare a produselor piscicole
Art. 40
(1) Navele/ambarcaţiunile de pescuit care descarcă produse pescăreşti pe teritoriul naţional trebuie să o facă în
porturi/puncte nominalizate în acest sens de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

(la data 24-oct-2009 Art. 40, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 49. din Legea 317/2009 )

(2) În cadrul fiecărui port, descărcarea se face în locurile stabilite, după caz, de autorităţile portuare.
Art. 41
Prima vânzare a peştelui şi a produselor obţinute din pescuit se face numai în locuri special amenajate, autorizate de
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în baza nominalizărilor făcute de administratorul resurselor acvatice vii.

(la data 31-dec-2010 Art. 41 din capitolul IV, sectiunea 4 modificat de Art. III, punctul 6. din Ordonanta urgenta 127/2010 )

Art. 411

(la data 23-mar-2017 Art. 41^1 din capitolul IV, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 72/2017 )
(la data 09-mar-2017 Art. 41^1 din capitolul IV, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 58/2017 )
(la data 27-apr-2016 Art. 41^1 din capitolul IV, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 782/2016 )
(la data 16-feb-2015 Art. 41^1 din capitolul IV, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 385/2015 )
Porturile/punctele de debarcare şi centrele de primă vânzare sunt autorizate şi nominalizate în baza normelor stabilite
prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.

(la data 24-oct-2009 Art. 41 din capitolul IV, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 51. din Legea 317/2009 )

Art. 42
Produsele obţinute din pescuit care constituie obiectul primei vânzări într-un loc situat în afara portului de descărcare şi
care trebuie să fie transportate înainte de a se produce prima vânzare sunt însoţite până la locul primei vânzări de
documentele legale de însoţire a mărfii.

(la data 24-oct-2009 Art. 42 din capitolul IV, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 52. din Legea 317/2009 )

CAPITOLUL V: Acvacultura
Art. 43
(1) Acvacultura cuprinde toate activităţile de producţie animală sau vegetală în medii acvatice.
(2) Acvacultura se practică în ferme de acvacultură şi în ecosisteme acvatice amenajate, cu acordul
proprietarului/administratorului acestora, şi doar în ecosistemele acvatice naturale identificate, nominalizate, în condiţiile
stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi
Acvacultură, în baza Planului strategic naţional multianual pentru acvacultură.
(3) Dezvoltarea acvaculturii are ca scop diversificarea ofertei calitative şi cantitative de peşte şi alte vieţuitoare
acvatice şi punerea în valoare a tuturor amenajărilor piscicole, indiferent de deţinător.
(4) Folosirea apei pentru activitatea de acvacultură în amenajările piscicole se face în condiţiile legislaţiei în vigoare din
domeniul apelor.
(5) Durata concesiunii se stabileşte de concedent pe baza studiului de oportunitate, în vederea asigurării siguranţei şi
predictibilităţii juridice a contractelor de orice tip care au ca obiect practicarea activităţii de acvacultură în orice scop,
precum şi pentru stimularea investiţiilor în acvacultură.
(6) Instituţiile publice, precum şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, deţinătoare de amenajări piscicole,
în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, au obligaţia de a comunica anual, până la data de 30 noiembrie, Agenţiei
Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură inventarul amenajărilor piscicole de orice tip care sunt utilizate sau pot fi
utilizate pentru desfăşurarea activităţii de acvacultură.
(7) Nivelul redevenţei/chiriei solicitate pentru amenajările piscicole va ţine seama de categoriile de bonitate piscicolă
existente în România, stabilite în baza unor studii elaborate de instituţii specializate din domeniul pescăresc. În baza
acestor studii, nivelul redevenţei/chiriei solicitate pentru activitatea de acvacultură se va stabili în conformitate cu
prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.

(la data 28-nov-2016 Art. 43 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

Art. 44
(1) Dezvoltarea acvaculturii se realizează prin următoarele măsuri:
a) încurajarea acvaculturii extensive şi semiintensive generatoare de valori de mediu;
b) îmbunătăţirea sistemului de comercializare şi informare a consumatorilor;
c) instruirea producătorilor din acvacultură;
d) aplicarea măsurilor de bune practici în procesele tehnologice pentru asigurarea biosecurităţii şi siguranţei alimentare
a produselor din acvacultură;
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e) asigurarea producţiei din acvacultură pentru cazuri de forţă majoră;
f) protecţia mediului şi a biodiversităţii acvatice;
g) dezvoltarea cercetării şi progresul tehnologic;
h) protejarea şi încurajarea producătorilor din acvacultură prin reglementări specifice;
i) omologarea/certificarea/autorizarea pepinierelor piscicole.
(2) Acţiunile pentru dezvoltarea acvaculturii urmăresc:
a) modernizarea tehnologiilor de reproducere şi creştere a speciilor de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, corelate cu
normele de protecţie a mediului;
b) asigurarea pentru operatorii din acvacultură, în condiţiile legii, a accesului la ape şi spaţiu;
c) stabilirea unor indicatori de calitate şi sustenabilitate ecologică, economică şi socială;
d) folosirea corespunzătoare a amenajărilor piscicole;
e) dezvoltarea acvaculturii marine şi continentale, în condiţiile asigurării sănătăţii şi bunăstării animale;
f) asigurarea pe termen lung a locurilor de muncă din acvacultură, în special în zonele dependente de pescuit;
g) alte acţiuni pe care necesităţile de dezvoltare a acvaculturii le impun.

(la data 28-nov-2016 Art. 44 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

Art. 45
(1) În cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură se constituie Registrul unităţilor de acvacultură, cu
caracter administrativ, care va cuprinde toate capacităţile de producţie.
(2) Orice modificare privind schimbarea proprietarului sau a administratorului, precum şi modificările privind capacitatea
de producţie şi speciile cultivate trebuie comunicate Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în vederea
reactualizării Registrului unităţilor de acvacultură şi eliberării unei noi licenţe de acvacultură, după caz.
(3) Unităţile de producţie din acvacultură sunt înscrise în Registrul unităţilor de acvacultură şi primesc licenţă de
acvacultură, eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
(4) Înscrierea în Registrul unităţilor de acvacultură şi eliberarea licenţei de acvacultură se realizează în condiţiile stabilite
de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.

(la data 24-oct-2009 Art. 45, alin. (4) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 57. din Legea 317/2009 )

(5) Schimbarea parţială sau totală a destinaţiei capacităţilor de producţie din acvacultură se va face în baza unor studii
de evaluare a impactului de mediu şi va fi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(la data 28-nov-2016 Art. 45, alin. (4) din capitolul V completat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

Art. 46
Introducerea în cultură în amenajările piscicole în sistem deschis a speciilor exotice sau absente la nivel local se face cu
avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în baza unor studii prin
care se stabilesc şi condiţiile de carantină şi de control pentru evitarea evadărilor în mediul natural.

(la data 28-nov-2016 Art. 46 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

Art. 461

(1) Valorificarea activelor şi amenajărilor piscicole aflate în domeniul public/privat al statului se face, după caz, prin
concesionare, arendare, închiriere sau alte forme prevăzute de lege.
(2) Pentru impulsionarea dezvoltării acvaculturii, terenurile proprietate privată a statului pe care sunt construite
amenajări piscicole, cu excepţia celor prevăzute în Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de
Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu Şişeşti» şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii,
silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, se vor concesiona conform prevederilor
legale în vigoare, inclusiv proprietarilor de active.

(la data 28-nov-2016 Art. 46^1 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

Art. 462

(1) Acvacultura marină se practică în viviere, situate în medii acvatice naturale.
(2) Acvacultura marină se realizează prin concesionarea luciului de apă marină şi a accesului la acesta de către
autoritatea administrativă responsabilă cu gospodărirea apelor, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii, în
condiţiile legii.
Art. 463

(1) Termenii şi condiţiile de acordare şi retragere a autorizaţiei pentru acvacultura marină se stabilesc prin ordin al
autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură, prin Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
(2) Introducerea speciilor de peşti şi a altor culturi în amenajările marine, indiferent de provenienţa lor, se face cu avizul
autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură şi al autorităţii publice centrale care răspunde de
mediu.

(la data 03-iun-2016 Art. 46^1 din capitolul V completat de Art. I, punctul 2. din Legea 114/2016 )

CAPITOLUL VI: Organizarea pieţei produselor pescăreşti
SECŢIUNEA 1: Principii generale
Art. 47
(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură,
stabileşte măsuri privind comercializarea, procesarea şi prelucrarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultură, în
special pentru:
a) respectarea standardelor de calitate a produselor pescăreşti pe toată durata procesului de comercializare, pentru a
asigura transparenţa pe piaţă şi pentru a face posibilă informarea corespunzătoare a consumatorilor, în special în ceea
ce priveşte natura produsului;
b) respectarea normelor privind comercializarea produselor rezultate din pescuit şi acvacultură, în concordanţă cu
normele de conservare şi protecţie a resurselor acvatice vii;
c) încurajarea şi sprijinirea procesării şi prelucrării produselor pescăreşti;
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d) îmbunătăţirea calităţii şi promovarea produselor pescăreşti;
e) mărirea gradului de utilizare şi creştere a valorii adăugate a materiei prime obţinute prin acvacultură şi pescuit.
(2) Autorităţile publice locale pot organiza pieţe locale ale produselor pescăreşti, în colaborare cu parteneri din mediul
economic privat, cu respectarea măsurilor privind comercializarea şi procesarea produselor obţinute din pescuit şi
acvacultura stabilite de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi alte organisme ale autorităţii publice centrale
care răspund de pescuit şi acvacultură.

(la data 17-iul-2010 Art. 47 din capitolul VI, sectiunea 1 completat de Art. 1 din Legea 152/2010 )

SECŢIUNEA 2: Comercializarea produselor pescăreşti
Art. 48
[textul din Art. 48 din capitolul VI, sectiunea 2 a fost abrogat la 24-oct-2009 de Art. I, punctul 61. din Legea
317/2009]
Art. 49
Este interzisă comercializarea produselor obţinute din pescuit, de orice origine sau provenienţă, a căror mărime ori
greutate este mai mică decât cea prevăzută în reglementările în vigoare sau al căror mod de obţinere nu este în
conformitate cu normele stabilite ori contravine normelor sanitar-veterinare.

(la data 24-oct-2009 Art. 49 din capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 62. din Legea 317/2009 )

SECŢIUNEA 3: Procesarea produselor de pescuit şi acvacultură
Art. 50
[textul din Art. 50 din capitolul VI, sectiunea 3 a fost abrogat la 28-nov-2016 de Art. I, punctul 20. din Ordonanta
urgenta 85/2016]
Art. 501

(1) În scopul măririi gradului de utilizare a materiei prime şi de creştere a valorii, sunt încurajate şi sprijinite de Guvern
activităţile de pescuit şi acvacultură.
(2) Măsurile de sprijinire sunt îndreptate în mod special spre:
a) diversificarea produselor;
b) îmbunătăţirea calităţii produselor;
c) introducerea de tehnologii noi;
d) folosirea resurselor excedentare sau subutilizate;
e) utilizarea subproduselor;
f) încurajarea organizaţiilor profesionale şi interprofesionale;
g) reducerea impactului asupra mediului înconjurător.

(la data 24-oct-2009 Art. 50 din capitolul VI, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 64. din Legea 317/2009 )

CAPITOLUL VII: Pescuitul în scop ştiinţific
Art. 51
(1) Pescuitul peştelui şi altor vieţuitoare acvatice vii în apele româneşti, pentru scopuri de cercetare şi formare, poate fi
efectuat în baza unei autorizaţii speciale de pescuit în scop ştiinţific, netransmisibilă, eliberată de Agenţia Naţională
pentru Pescuit şi Acvacultură entităţilor stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002. aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care au ca obiective de cercetare:
a) cunoaşterea biologiei, etologiei şi diversităţii structurii, funcţionabilităţii şi productivităţii din aceste ecosisteme şi a
interacţiunilor specifice;
b) evaluarea impactului produs asupra ecosistemelor acvatice de către activităţile de pescuit şi acvacultură, precum şi
de alte activităţi antropice;
c) identificarea de noi zone şi resurse acvatice vii de interes pentru exploatare;
d) dezvoltarea şi diversificarea acvaculturii.

(la data 28-nov-2016 Art. 51, alin. (1) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale stabileşte condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit
în scop ştiinţific, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.

(la data 24-oct-2009 Art. 51, alin. (2) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 66. din Legea 317/2009 )

(la data 26-aug-2019 Art. 51, alin. (2) din capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 461/2019 )
(3) Capturile obţinute în urma pescuitului ştiinţific nu fac obiectul comercializării.
(4) Periodic, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în colaborare cu instituţiile de cercetare şi cu Agenţia
Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, stabileşte strategia şi obiectivele cercetării în domeniul pescăresc şi, anual,
planul de cercetare.

(la data 24-oct-2009 Art. 51, alin. (4) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 66. din Legea 317/2009 )

Art. 511

(1) Titularul autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific eliberează ordine de serviciu pescarilor atestaţi pentru
practicarea pescuitului în scop ştiinţific, conform planului de cercetare aprobat.
(2) Pescuitul în scop ştiinţific practicat cu metode şi echipamente interzise de lege se exercită strict în prezenţa
personalului de cercetare special desemnat de către deţinătorul autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific.

(la data 24-oct-2009 Art. 51 din capitolul VII completat de Art. I, punctul 67. din Legea 317/2009 )

CAPITOLUL VIII: Relaţii internaţionale
Art. 52
(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale dezvoltă colaborarea şi iniţiază proiecte de convenţii şi acorduri
internaţionale privind:

(la data 24-oct-2009 Art. 52, alin. (1) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 68. din Legea 317/2009 )

a) pescuitul şi exploatarea durabilă a resurselor acvatice vii din Marea Neagră;
b) accesul navelor româneşti de pescuit în alte zone ce prezintă interes, în vederea acoperirii deficitului de produse
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pescăreşti pe piaţa românească;
c) dezvoltarea activităţilor de pescuit, acvacultură şi a schimburilor comerciale;
d) evaluarea impactului activităţilor antropice asupra stării resurselor acvatice vii în context transfrontalier.
(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale emite reglementări şi instrucţiuni pentru implementarea politicii
comune a pescuitului.

(la data 24-oct-2009 Art. 52, alin. (2) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 68. din Legea 317/2009 )

Art. 53
În vederea efectuării studiilor ştiinţifice necesare pentru evaluarea stocurilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice cu
distribuţie transfrontalieră în ape de interes internaţional, precum şi pentru dezvoltarea acvaculturii, autoritatea publică
centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură sprijină şi încurajează activitatea instituţiilor de cercetare ştiinţifică în
cadrul obligaţiilor derivate din acorduri sau convenţii internaţionale la care România este parte.
Art. 54
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, cu sprijinul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,
organizează manifestări şi întâlniri internaţionale şi participă la cele organizate de entităţi şi organizaţii internaţionale
specializate în domeniul pescuitului şi acvaculturii.

(la data 24-oct-2009 Art. 54 din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 69. din Legea 317/2009 )

CAPITOLUL IX: Răspunderi şi sancţiuni
Art. 55
Nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către persoane fizice sau juridice atrage, după caz,
răspunderea administrativă, civilă sau penală.
Art. 56
(1) Pentru a se asigura de respectarea legislaţiei în domeniul pescuitului, acvaculturii, procesării, transportului,
comercializării produselor pescăreşti şi al altor activităţi conexe, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
organizează acţiuni permanente de control şi inspecţie prin inspectorii piscicoli.

(la data 24-oct-2009 Art. 56, alin. (1) din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 70. din Legea 317/2009 )

(2) Persoanele supuse controlului au obligaţia să permită accesul la sediile şi sucursalele unităţilor controlate, la toate
navele/ambarcaţiunile de pescuit, uneltele şi instalaţiile de pescuit, fermele şi instalaţiile de acvacultură, construcţiile-
anexe, mijloacele de transport, unităţile de procesare, comercializare şi alimentaţie publică şi să pună la dispoziţia
personalului cu drept de inspecţie şi control toate documentele şi mijloacele necesare îndeplinirii funcţiei de inspecţie şi
control şi totodată să furnizeze date statistice în conformitate cu activităţile prevăzute în programele statistice şi actele
juridice comunitare în domeniul sectorului pescăresc.

(la data 28-nov-2016 Art. 56, alin. (2) din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

(3) Procedura de control şi procedura de inspecţie se stabilesc de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi
Acvacultură.

(la data 24-oct-2009 Art. 56, alin. (3) din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 70. din Legea 317/2009 )

Art. 57
[textul din Art. 57 din capitolul IX a fost abrogat la 24-oct-2009 de Art. I, punctul 71. din Legea 317/2009]
Art. 58
Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 600 lei:
a) pescuitul recreativ al oricăror specii de peşte şi altor vieţuitoare acvatice vii efectuat fără permis în habitatele
piscicole naturale;

(la data 28-nov-2016 Art. 58, litera A. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

b) neprezentarea permisului, licenţei sau autorizaţiei atunci când acestea sunt solicitate de către persoanele
împuternicite să constate contravenţiile/infracţiunile;
c) încălcarea condiţiilor prevăzute în permis, autorizaţie şi/sau licenţă;
d) pescuitul recreativ al oricăror specii de peşti şi altor vieţuitoare acvatice sub dimensiunile minime legale.

(la data 28-nov-2016 Art. 58, litera D. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

Art. 59
Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei şi cu reţinerea şi
suspendarea pe o perioadă de 90 de zile a permisului sau autorizaţiei, după caz:

(la data 24-oct-2009 Art. 59 din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 73. din Legea 317/2009 )

a) prinderea salmonidelor cu mâna, cu unelte de pescuit comercial sau cu alte unelte de pescuit confecţionate
artizanal;

(la data 28-nov-2016 Art. 59, litera A. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

b) pescuitul salmonidelor cu momeli naturale;
c) pescuitul cu mai mult de 3 muşte artificiale în apele salmonicole;
d) reţinerea de către o singură persoană care practică pescuitul recreativ/sportiva mai mult de 10 bucăţi/exemplare/zi,
în total, din speciile de păstrăv, lipan şi coregon în apele de munte sau a mai mult de 5 kg de peşte/zi din zona colinară
şi de şes, cu excepţia cazului în care s-a pescuit un singur exemplar a cărui greutate depăşeşte 5 kg;

(la data 24-oct-2009 Art. 59, litera D. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 73. din Legea 317/2009 )

e) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpă a semnelor indicatoare cu semnificaţie piscicolă;
(la data 28-nov-2016 Art. 59, litera E. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

f) pescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace, al peştilor şi al altor
vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie şi în zonele de protecţie.

(la data 24-oct-2009 Art. 59, litera E. din capitolul IX completat de Art. I, punctul 74. din Legea 317/2009 )
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g) pescuitul cu lanseta folosind plasă monofilament.
(la data 28-nov-2016 Art. 59, litera F. din capitolul IX completat de Art. I, punctul 25. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

Art. 60
Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei şi cu reţinerea şi
suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului, a autorizaţiei sau a licenţei, după caz:
a) plasarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă pe mai mult de două treimi din lăţimea râurilor, canalelor şi a Dunării;

(la data 24-oct-2009 Art. 60, litera A. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 75. din Legea 317/2009 )

b) utilizarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă în cadrul complexului lagunar Razelm-Sinoe, în ghiolurile Belciuc-
Erenciuc şi în lacurile litorale;

(la data 19-nov-2010 Art. 60, litera B. din capitolul IX modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 219/2010 )

c) neîndeplinirea la termenele şi în condiţiile stabilite a măsurilor dispuse de personalul cu drept de inspecţie şi control,
precum şi nefurnizarea datelor statistice către personalul cu drept de inspecţie şi control din cadrul Agenţiei Naţionale
pentru Pescuit şi Acvacultură, în conformitate cu activităţile prevăzute în programele de colectare a datelor şi cu
prevederilor legislaţiei naţionale şi ale Uniunii Europene privind sectorul pescăresc;

(la data 28-nov-2016 Art. 60, litera C. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

d) capturarea peştelui cu unelte de plasă şi cu pripoane în râurile şi în lacurile din zona de munte, precum şi în râurile
colinare şi de şes, cu excepţia Dunării şi Prutului;

(la data 24-oct-2009 Art. 60, litera D. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 75. din Legea 317/2009 )

e) nemarcarea uneltelor de pescuit comercial.
Art. 61
Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei:
a) introducerea în habitatele piscicole naturale sau în amenajările piscicole, fără avizul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit
şi Acvacultură, a altor specii decât cele existente;

(la data 24-oct-2009 Art. 61, litera A. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 76. din Legea 317/2009 )

b) nedeţinerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de acvacultură.
(la data 24-oct-2009 Art. 61, litera B. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 76. din Legea 317/2009 )

Art. 62
Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.800 lei la 4.000 lei şi cu reţinerea şi
suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului, a autorizaţiei sau a licenţei, după caz:
a) comercializarea peştilor şi a altor vieţuitoare acvatice provenite din habitatele piscicole naturale sub dimensiunea
minimă legală;

(la data 28-nov-2016 Art. 62, litera A. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

b) refuzul de a permite accesul personalului cu drept de inspecţie şi control la sediile şi sucursalele unităţilor controlate,
la navele/ambarcaţiunile, autovehiculele, unităţile de acvacultură, unităţile de procesare, comercializare şi alimentaţie
publică, precum şi în perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit recreativ/comercial, în vederea îndeplinirii
funcţiei de inspecţie şi control;

(la data 28-nov-2016 Art. 62, litera B. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

c) utilizarea unei nave/ambarcaţiuni la pescuitul în scop comercial, neinscripţionată cu marcaj exterior corespunzător
licenţei de pescuit sau inscripţionată cu date false, dacă fapta nu constituie, potrivit legii penale, infracţiune;

(la data 28-nov-2016 Art. 62, litera C. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

d) pescuitul în scop comercial/recreativ pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj.
(la data 28-nov-2016 Art. 62, litera C. din capitolul IX completat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

Art. 63
Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei:
a) distrugerea sau degradarea din culpă a digurilor, barajelor şi canalelor, a taluzurilor şi malurilor, a instalaţiilor
hidrotehnice aferente amenajărilor piscicole, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;
b) distrugerea sau degradarea din culpă a trecătoarelor pentru peşti, a topliţelor şi a cascadelor podite, dacă nu
constituie infracţiune potrivit legii penale;
c) reducerea din culpă a debitului de apă pe cursurile de apă naturale sau amenajate, dacă prin aceasta se periclitează
existenţa resurselor acvatice vii, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;

(la data 24-oct-2009 Art. 63, litera C. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 78. din Legea 317/2009 )

d) distrugerea, degradarea sau micşorarea din culpă a zonelor de protecţie perimetrală a amenajărilor piscicole, dacă
nu constituie infracţiune potrivit legii penale;
e) neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care împiedică intrarea peştilor în sistemele de alimentare cu apă, irigaţii,
precum şi în instalaţiile hidroenergetice, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;
f) neluarea măsurilor pentru curăţarea zonelor de pescuit şi pentru protejarea şi salvarea resurselor acvatice vii la
construcţia sau golirea lacurilor de acumulare;
g) neasigurarea debitului de apă necesar în vederea dezvoltării normale a faunei piscicole în aval de o lucrare de
barare;
h) aruncarea sau depozitarea rumeguşului, deşeurilor menajere şi zootehnice şi a oricăror materii şi materiale, produse
şi substanţe poluante pe malurile râurilor, pâraielor, lacurilor, bălţilor şi amenajărilor piscicole;
i) pescuitul lostriţei;
j) [textul din Art. 63, litera J. din capitolul IX a fost abrogat la 24-oct-2009 de Art. I, punctul 79. din Legea 317/2009]
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k) neexecutarea lucrărilor pentru protecţia şi refacerea habitatelor naturale ale peştilor şi ale celorlalte vieţuitoare
acvatice vii;
l) pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj;

(la data 24-oct-2009 Art. 63, litera L. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 80. din Legea 317/2009 )

m) circulaţia autovehiculelor de orice tip şi transportul cu orice mijloace al buştenilor prin albia minoră a râurilor şi
pâraielor din zona de munte.

(la data 24-oct-2009 Art. 63, litera L. din capitolul IX completat de Art. I, punctul 81. din Legea 317/2009 )

Art. 64
Următoarele fapte constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu amendă şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă
cuprinsă între un an şi 3 ani:
a) pescuitul comercial sau sportiv fără licenţă sau autorizaţie de pescuit;
b) pescuitul prin orice metode al reproducătorilor, în perioada de prohibiţie, şi distrugerea icrelor embrionate de peşte în
zonele de reproducere naturală;
c) reducerea debitului şi a volumului de apă pe cursurile de apă, în scopul pescuitului ilegal;
d) deschiderea, închiderea, obturarea, bararea cu garduri pescăreşti sau cu unelte de pescuit de orice fel, de către
persoane neautorizate, a canalelor şi a gârlelor de legătură cu lacurile, bălţile ori cu terenurile inundabile;
e) pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace, al peştilor şi al altor vieţuitoare
acvatice, în perioada de prohibiţie;

(la data 28-nov-2016 Art. 64, litera E. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 29. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

f) procesarea, fără drept, a produselor obţinute din pescuit sau acvacultură;
g) pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit având ochiul de plasă sub dimensiunile minime legale;
h) deţinerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peştelui şi altor vieţuitoare acvatice obţinute din
pescuit ori produselor din peşte. Documentele de provenienţă vor însoţi mărfurile, indiferent de locul în care acestea se
află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării. Prin documente de provenienţă se înţelege, după caz,
factura fiscală, factura, avizul de însoţire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte documente
stabilite prin lege;

(la data 28-nov-2016 Art. 64, litera H. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 29. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

i) producerea, importul, comercializarea, deţinerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a
năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârşelor, vintirelor, precum şi a altor tipuri de unelte de pescuit comercial;
j) pescuitul cu japca, cu ostia, suliţa, ţepoaica şi cu orice alte unelte înţepătoare sau agăţătoare, prin greblare sau
harponare;
k) producerea, importul, deţinerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament, cu excepţia
setcilor folosite pentru pescuitul calcanului, cu mărimea ochiului de minimum 400 mm;

(la data 11-iul-2019 Art. 64, litera K. din capitolul IX modificat de Art. 1 din Legea 126/2019 )

l) pescuitul cu alte unelte sau scule neautorizate.
(la data 01-feb-2014 Art. 64 din capitolul IX modificat de Art. 208, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012 )

m) pescuitul ilegal şi pescuitul neraportat al calcanului.
(la data 28-nov-2016 Art. 64, litera L. din capitolul IX completat de Art. I, punctul 30. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

Art. 65
(1) Următoarele fapte constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea dreptului de
a pescui o perioadă cuprinsă între un an şi 3 ani:
a) pescuitul electric, deţinerea aparatelor şi dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, pescuitul cu
materiale explozive, pescuitul cu substanţe toxice şi narcotice de orice fel, precum şi folosirea armelor de foc în scopul
omorârii peştilor sau altor vieţuitoare acvatice;

(la data 28-nov-2016 Art. 65, alin. (1), litera A. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 31. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

b) pescuitul sau omorârea deliberată a mamiferelor marine.
c) pescuitul, deţinerea, transportul, comercializarea sturionilor capturaţi pe teritoriul României din habitatele piscicole
naturale, precum şi a produselor şi subproduselor obţinute din aceştia, fără respectarea prevederilor legale în vigoare,
cu excepţia celor proveniţi din acvacultură, pentru care se face dovada originii prin documente şi marcaje justificative
legale.

(la data 28-nov-2016 Art. 65, alin. (1), litera B. din capitolul IX completat de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

(2) Tentativa se pedepseşte.
(la data 01-feb-2014 Art. 65 din capitolul IX modificat de Art. 208, punctul 2. din titlul II din Legea 187/2012 )

Art. 66
(1) Sunt supuse ridicării în vederea confiscării uneltele şi ambarcaţiunile de pescuit, animalele, mijloacele de transport,
armele de foc şi orice alte bunuri care au fost folosite la săvârşirea infracţiunilor.

(la data 24-oct-2009 Art. 66, alin. (1) din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 86. din Legea 317/2009 )

(2) Bunurile rezultate din săvârşirea infracţiunilor şi contravenţiilor, constând în peşte, icre, alte vieţuitoare şi produse
acvatice, sunt supuse confiscării.
(3) În cazurile de confiscare a bunurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) organele de constatare dispun valorificarea lor în
condiţiile legii, contravaloarea făcându-se venit la bugetul de stat.
Art. 67
(1) Pe lângă organele de urmărire penală sunt competente să efectueze acte de constatare pentru faptele prevăzute
la art. 64 şi 65 şi persoanele cu drept de inspecţie şi control din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură,
Gărzii Naţionale de Mediu, Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», precum şi ofiţeri şi subofiţeri din cadrul
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Jandarmeriei Române, conform prevederilor art. 61 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu
modificările şi completările ulterioare.

(la data 28-nov-2016 Art. 67, alin. (1) din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 85/2016 )

(2) Organele prevăzute la alin. (1) au obligaţiile organelor de constatare a infracţiunilor, prevăzute de Codul de
procedură penală.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 58-63 se fac de către personalul prevăzut la
alin. (1), de către ofiţerii şi agenţii din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră Române, ofiţerii şi subofiţerii din
cadrul Jandarmeriei Române, precum şi de către personalul silvic din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.

(la data 11-dec-2011 Art. 67, alin. (3) din capitolul IX modificat de Actul din Legea 253/2011 )

Art. 68
(1) Contravenţiilor prevăzute la art. 58-63 le sunt aplicabile dispoziţiile 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.
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz,
de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 58-63, agentul constatator făcând
menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
Art. 681

[textul din Art. 68^1 din capitolul IX a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 208, punctul 3. din titlul II din Legea
187/2012]
CAPITOLUL X: Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 69
(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia Domeniilor Statului se subrogă Companiei
Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile care rezultă din contractele
încheiate de aceasta cu agenţii contractanţi care deţin în exploatare şi în administrare amenajări piscicole, precum şi cu
cei care au încheiat contracte de asociere în participaţiune sau alte tipuri de contracte şi va încheia acte adiţionale în
acest sens.
(2) Agenţia Domeniilor Statului preia cu titlu gratuit acţiunile pe care Compania Naţională de Administrare a Fondului
Piscicol le deţine la societăţile comerciale cu profil piscicol, terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole,
precum şi alte terenuri aferente amenajărilor piscicole deţinute de aceasta, în baza unui protocol de predare-preluare
aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale,
(3) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia Domeniilor Statului
preia patrimoniul Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol, arhivele şi documentaţia aferente acestuia,
pe baza situaţiei financiare întocmite la data preluării. Patrimoniul se preia pe bază de protocol, modificându-se
corespunzător bugetul de venituri şi cheltuieli aferent.
Art. 70
La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice
vii, pescuitul şi acvacultura, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2003, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei ordonanţe de
urgenţă.

(la data 24-oct-2009 Art. 70 din capitolul X modificat de Art. I, punctul 89. din Legea 317/2009 )

Art. 71
Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (1), Agenţia Naţională pentru Pescuit şi
Acvacultură funcţionează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 865/2005 privind organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 10
august 2005, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează
p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,
secretar de stat

p. Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,
Lucia Ana Varga,

secretar de stat
Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru
Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 180 din data de 10 martie 2008
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ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 30 aprilie 2002 privind regimul de deţinere al câinilor
periculoşi sau agresivi - REPUBLICARE*)
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin câini periculoşi se înţelege câinii aparţinând următoarelor rase, grupate
în două categorii, după cum urmează:
a) categoria I: câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog
şi metişii lor;
b) categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino
Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor.
Art. 2
(1) Prin câini agresivi se înţelege:
a) orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private;
b) orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop.
(2) Nu intră în categoria câinilor agresivi definiţi la alin. (1):
a) orice câine care atacă sau muşcă o persoană care a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau
publică protejată de acel câine;
b) orice câine folosit de unităţile de poliţie, de jandarmerie, de alte unităţi militare, de unităţile vamale sau de serviciile
publice de securitate, protecţie şi pază, care, aflându-se în misiune, a atacat sau a muşcat o persoană.
CAPITOLUL II: Obligaţiile deţinătorilor de câini şi condiţiile deţinerii acestora
Art. 3
(1) Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 1 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;
b) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
c) să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei.
(2) Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 1 şi la art. 2 alin. (1) au obligaţia să înregistreze
câinii la Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, şi să inscripţioneze în mod vizibil,
la intrarea în apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul "Câine periculos"
sau, după caz, "Câine agresiv", printr-o plăcuţă având dimensiunile de cel puţin 15 x 25 cm.
Art. 4
(1) Proprietarii de câini prevăzuţi la art. 1 au obligaţia să depună la sediul poliţiei în a cărei rază este situat imobilul în
care este deţinut câinele o adeverinţă în fotocopie, eliberată de Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia
Chinologică Internaţională, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoriile prevăzute la art. 1, precum şi o
declaraţie pe propria răspundere cuprinzând următoarele date:
a) numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip;
b) efectuarea vaccinării antirabice şi a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
c) efectuarea sterilizării câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a);
d) existenţa unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câinii prevăzuţi la art. 1 lit. a).
(2) În cazul schimbării adresei imobilului menţionat la alin. (1) proprietarii de câini încadraţi la art. 1 au obligaţia să
depună în termen de 48 de ore, la sediul poliţiei în a cărei rază se află noua adresă, documentele prevăzute la alin. (1).
(3) Pierderea sau decesul unui câine încadrat la art. 1, precum şi înstrăinarea câinilor încadraţi la art. 1 lit. b) vor fi
declarate în termen de 48 de ore la sediul poliţiei în a cărei rază se află imobilul de deţinere al câinelui.
Art. 5
Prevederile art. 3 şi 4 nu se aplică unităţilor de poliţie, de jandarmerie, celorlalte unităţi militare, vămilor şi serviciilor
publice de securitate, protecţie şi pază, precum şi în cazul spectacolelor demonstrative organizate sau al unor filmări.
Art. 6
(1) Accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, precum şi în alte
locuri publice, cu excepţia drumurilor publice şi a căilor de acces către acestea, este interzis.
(2) Accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) în părţile comune ale imobilelor în care sunt deţinuţi, pe drumurile publice şi
pe căile de acces către acestea este permis numai dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în zgardă şi lesă sau ham
de către proprietar ori de către deţinătorul temporar.
(3) Staţionarea câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) în părţile comune ale imobilelor prevăzute la alin. (2) este interzisă.
(4) Accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. b), precum şi al exemplarelor cu potenţial agresiv în localurile publice, în
mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum şi în părţile comune ale imobilelor este permis numai dacă
aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în lesă de către o persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1).
În locurile special amenajate pentru câini accesul câinilor prevăzuţi în prezentul alineat este permis fără botniţă şi fără
lesă.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că sintagma "al exemplarelor cu
potenţial agresiv" din cuprinsul dispoziţiilor art. 6 alin. (4) fraza întâi este constituţională în măsura în care vizează câinii
prevăzuţi la art. 2 alin. (1) din acelaşi act normativ.

(la data 18-feb-2020 Art. 6, alin. (4) din capitolul II atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 678/2019 )

(5) Proprietarul sau deţinătorul temporar al câinelui, dacă este însoţit de acesta când conduce animale izolate, în turmă
sau în cirezi, pe drumurile publice pe care accesul le este permis, nu se supune obligaţiilor prevăzute la alin. (1)-(4), ci
are obligaţia de a supraveghea câinele şi de a împiedica atacul canin asupra unei persoane.
Art. 7
(1) Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sunt considerate proprietari ai câinilor fără stăpân şi ai câinilor
care circulă liberi, fără însoţitor, în locuri publice, care nu au fost revendicaţi ori adoptaţi în condiţiile prevederilor legale şi
au obligaţia de a captura şi escorta aceşti câini, prin intermediul personalului calificat.
(2) Dispoziţiile din Codul civil privind răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale se aplică în mod
corespunzător.
Art. 8
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(1) Dresajul şi antrenamentul câinilor prevăzuţi la art. 1 sunt permise numai în centre speciale sau în alte locuri
autorizate, stabilite prin hotărâre de către consiliile comunale, orăşeneşti, municipale sau ale sectoarelor municipiului
Bucureşti.
(2) Dresorii care activează în centrele speciale trebuie să facă dovada pregătirii şi atestării lor profesionale şi vor fi
autorizaţi din 3 în 3 ani de o comisie formată din câte un reprezentant al Asociaţiei Chinologice Române, Ministerului
Afacerilor Interne şi al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. Autorizaţia va fi vizată
anual. Sunt permise dresajul şi antrenamentul câinilor prevăzuţi la art. 1 de către deţinător, pe proprietatea sa, cu
asumarea tuturor răspunderilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 9
Se interzice:
a) organizarea luptelor între câini, antrenarea câinilor în acest scop şi participarea cu câini la astfel de lupte, indiferent
cărei rase îi aparţin câinii;
b) importul sau comercializarea câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a);
c) reproducţia câinilor prevăzuţi la art. 1 şi la art. 6 alin. (4), care nu au acte de origine recunoscute de Asociaţia
Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională;
d) abandonarea câinilor prevăzuţi la art. 1, art. 2 alin. (1) şi la art. 6 alin. (4).
Art. 10
(1) Câinii prevăzuţi la art. 1 lit. a), indiferent de sex, vor fi obligatoriu sterilizaţi.
(2) Sterilizarea câinilor va fi confirmată în carnetul de sănătate de către medicul veterinar care a efectuat intervenţia.
(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă proprietarii sau deţinătorii
temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) sunt obligaţi să îi sterilizeze, pe cheltuială proprie.
Art. 11
(1) În cazul câinilor prevăzuţi la art. 2 alin. (1), organele de poliţie, la sesizarea unei persoane sau a reprezentantului
legal al acesteia ori din oficiu, avertizează proprietarul sau deţinătorul temporar al câinelui să ia toate măsurile pentru
prevenirea comportamentului canin agresiv.
(2) Dacă proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 2 alin. (1) nu iau măsurile prevăzute la alin.
(1), poliţia poate dispune plasarea câinelui într-un adăpost, potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. (2), în cazul în care pericolul
avut în vedere se menţine.
(3) Cheltuielile generate de întreţinerea câinelui aflat sub supraveghere se suportă de către proprietar sau de
deţinătorul temporar al câinelui.
CAPITOLUL III: Infracţiuni şi contravenţii
Art. 12
(1) Neluarea de către proprietarul câinelui sau deţinătorul temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului
canin asupra unei persoane, prevăzute la art. 6, dacă atacul a avut loc, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a produs urmări dintre cele prevăzute la art. 193 alin. (2), art. 194 sau 195 din
Codul penal, maximul special al pedepselor prevăzute în aceste articole se majorează cu 2 ani.
(3) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este comisă din culpă, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 192 sau
196 din Codul penal.
(4) În cazul infracţiunii prevăzute la alin. (1), precum şi în cazul în care fapta a produs urmările prevăzute la art. 193
alin. (2) sau art. 196 din Codul penal, acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Art. 13
Introducerea în ţară sau comercializarea câinilor din rasele prevăzute la art. 1 lit. a) constituie infracţiune şi se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
Art. 14
Fapta persoanei de a organiza lupte între câini, de a-i pregăti în acest scop, precum şi de a participa cu câini la astfel de
lupte constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
Art. 15
(1) Ridicarea câinilor în vederea confiscării se face de către poliţie, cu sprijinul personalului instruit în acest sens, angajat
al consiliilor locale, în termen de cel mult două zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.
(2) Câinii prevăzuţi la alin. (1) vor fi cazaţi în adăposturile Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în vederea
plasării lor în grija organizaţiilor pentru protecţia animalelor, care vor proceda conform reglementărilor proprii.
Art. 16
Măsura confiscării prevăzută la art. 13 constă în capturarea, transportarea şi păstrarea câinelui în adăposturile
serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Măsura se dispune în condiţiile legii de către agentul constatator şi se
execută de către personalul angajat al consiliilor locale, instruit în acest sens. Păstrarea şi adopţia câinilor se fac în
condiţiile reglementărilor legale.*)

______
*) Referitor la norma de trimitere la "măsura confiscării prevăzută la art. 13", aceasta nu se mai regăseşte în art. 13
ca pedeapsă complementară, ca urmare a modificării articolului la data de 1 februarie 2014 prin Legea nr. 187/2012
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările ulterioare.
Art. 17
Nu constituie infracţiune faptele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă dacă victima actelor incriminate a
pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejată de câine ori dacă intervenţia câinelui a
fost determinată de apărarea proprietarului sau a deţinătorului temporar, victimă iminentă a unei infracţiuni de violenţă
săvârşite împotriva sa.
Art. 18
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul sau deţinătorul temporar al câinelui, dacă fapta
s-a soldat cu rănirea sau cu uciderea unui animal domestic;
b) neanunţarea la poliţie a pierderii sau a decesului câinilor prevăzuţi la art. 1, de către proprietar sau de către
persoana care îi are în pază, în termen de 48 de ore de la constatare;
c) nerespectarea prevederilor art. 3 şi ale art. 4 alin. (1) şi (2);
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d) nerespectarea prevederilor art. 8, art. 9 lit. c) şi ale art. 10;
e) nerespectarea prevederilor art. 6;
f) nerespectarea art. 9 lit. d).
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă, după cum urmează:
a) cele de la lit. a) şi b), cu amendă de la 100 lei la 500 lei;
b) cele de la lit. c) şi d), cu amendă de la 500 lei la 3.500 lei;
c) cele de la lit. e) şi f), cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei.
Art. 19
(1) Fapta persoanei care produce câinelui, în orice mod, o suferinţă nejustificată ori îl provoacă la reacţii agresive
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1) proprietarul sau deţinătorul temporar al câinelui provocat este absolvit de orice
răspundere.
Art. 20
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii poliţiei sanitare veterinare şi de către
personalul anume desemnat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

(la data 09-oct-2018 Art. 20, alin. (1) din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 106/2018 )
(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 18 şi la art. 19 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile 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, inclusiv ale art. 28 alin. (1).
CAPITOLUL IV: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 21
(1) În termen de cel mult 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă câinii vor fi în mod
obligatoriu identificaţi şi înregistraţi potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, emis
în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Proprietarii sau deţinătorii temporari de câini care pot fi încadraţi la art. 1 au obligaţia de a prezenta câinii la
Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, în termen de 30 de zile de la data intrării
în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea evaluării şi încadrării lor în una dintre categoriile prevăzute la
art. 1.
(3) Până la înfiinţarea Autorităţii de Supraveghere Canină câinii menţionaţi la art. 1 vor fi înregistraţi şi identificaţi prin
tatuaj, pe cheltuiala proprietarului sau a deţinătorului temporar, de către asociaţia prevăzută la alin. (2), menţionându-
se codul în carnetul de sănătate şi în adeverinţa eliberată.
(4) Câinii încadraţi la art. 1, lăsaţi în libertate şi care nu pot fi identificaţi, vor fi capturaţi de către serviciile pentru
gestionarea câinilor fără stăpân şi vor fi eutanasiaţi conform dispoziţiilor legale.
Art. 22
În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă proprietarii sau deţinătorii
temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 1 sunt obligaţi să depună la sediul poliţiei declaraţia prevăzută la art. 4.
Art. 23
(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează Autoritatea de
Supraveghere Canină în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii de Supraveghere Canina va fi aprobat în termen de 30 de
zile de la înfiinţarea acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
Art. 24
Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 15 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea
I.
-****-
______
*) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul
penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare,
dându-se textelor o nouă numerotare.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din
10 mai 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 80/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
183 din 24 martie 2003.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 146 din data de 27 februarie 2014
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ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea
jocurilor de noroc

(la data 24-dec-2010 actul a fost aprobat de Legea 246/2010 )
Actele normative care reglementează activitatea de jocuri de noroc în vigoare acoperă, în general, domeniul de
referinţă, dar, având o vechime mare, nu mai corespund realităţilor economice, tehnice şi mai ales conceptuale din
domeniul jocurilor de noroc. Aplicarea acestora în practică, precum şi modificarea actelor normative conexe activităţii
au demonstrat existenţa necesităţii modificării şi perfecţionării actualelor reglementări, pentru a răspunde cât mai bine
cerinţelor pieţei specifice.
Totodată, având în vedere măsurile privind asigurarea surselor de finanţare a dezvoltării economice şi ţinând cont de
faptul că taxa de autorizare percepută organizatorilor de jocuri de noroc este nemodificată din anul 2000, se impune
modificarea nivelului de taxare a operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc.
Ţinând cont de situaţiile expuse mai sus, ce vizează domeniul de activitate al jocurilor de noroc, se impune
îmbunătăţirea cadrului normativ prin promovarea prezentei ordonanţe de urgenţă.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 1
(1) Organizarea şi exploatarea activităţii de jocuri de noroc pe teritoriul României constituie monopol de stat şi se
desfăşoară în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
(11) Administrarea monopolului de stat prevăzut la alin. (1) se face de către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc.

(la data 14-oct-2015 Art. 1, alin. (1) completat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 42/2015 )

(2) Statul poate acorda dreptul de organizare şi exploatare a activităţii de jocuri de noroc în condiţiile prezentei
ordonanţe de urgenţă, pe bază de licenţă de organizare a jocurilor de noroc pe fiecare tip de activitate, astfel cum
acestea sunt clasificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, şi de autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc,
documente nominale şi limitate în timp, ce vor fi exploatate în mod direct de deţinătorul licenţei.
(21) Statul acordă licenţa de organizare a jocurilor de noroc în mod exclusiv Companiei Naţionale «Loteria Română» -
S.A. pentru jocurile loto tradiţionale şi la distanţă, noroc, noroc plus şi super noroc, expres şi lozuri.

(la data 14-oct-2015 Art. 1, alin. (2) completat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 42/2015 )

(3) [textul din Art. 1, alin. (3) a fost abrogat la 03-apr-2013 de Art. 13, punctul 1. din Ordonanta urgenta 20/2013]
(4) Cererile privind acordarea licenţelor de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizaţiilor de exploatare a jocurilor
de noroc vor fi soluţionate în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete.

(la data 24-dec-2010 Art. 1, alin. (4) modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 246/2010 )

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), conform cărora jocurile de noroc sunt exploatate în mod direct de
deţinătorul licenţei, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, în comun sau nu, între un organizator de jocuri de
noroc şi unul sau mai mulţi operatori economici sau persoane fizice, între care există un contract încheiat în condiţiile
legii, răspunderea revenind părţilor contractante.

(la data 13-feb-2015 Art. 1, alin. (5) modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

(6) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează condiţiile generale pentru:
(i)organizarea jocurilor de noroc tradiţionale şi la distanţă;
(ii)organizarea de activităţi de producţie, distribuţie, service, import, export, achiziţie intracomunitară, livrare
intracomunitară pentru echipamentele de jocuri de noroc şi alte activităţi conexe, specifice jocurilor de noroc;
(iii)emiterea, prelungirea, revocarea şi încetarea licenţelor pentru activităţile prevăzute la pct. (i) şi (ii);
(iv)monitorizare şi control asupra activităţilor prevăzute la pct. (i) şi (ii) de mai sus.
(la data 13-feb-2015 Art. 1, alin. (5) completat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

Art. 11

(1) Pentru calculul taxei aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, venitul din jocurile de noroc al unui
operator licenţiat se calculează ca diferenţa dintre sumele încasate de la jucători cu titlul de taxă de participare la joc şi
premiile acordate (inclusiv «jack-pot»-ul) pentru fiecare tip de joc pe o zi/lună calendaristică, conform pct. 1 subpct. II
din anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) În cazul jocurilor de noroc în care organizatorul încasează un comision de la participanţii/câştigătorii la jocurile de
noroc, pentru calculul taxei aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, venitul din jocurile de noroc al unui
operator licenţiat îl reprezintă încasările obţinute (comisioanele reţinute de la participanţii la joc), respectiv cota-parte
din suma percepută de organizator, conform regulamentelor de joc pe o zi/lună calendaristică, conform pct. 1 subpct.
II din anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 12

Reclama şi publicitatea pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul naţional se vor face cu respectarea principiilor
prevăzute la art. 10 alin. (3). Se vor posta la loc vizibil pe materialele de promovare seria şi numărul licenţei de
organizare deţinute de organizatorul de jocuri de noroc. În înţelesul prezentului articol, nu sunt considerate acţiuni în
scop de reclamă, publicitate sau cu caracter promoţional acţiunile desfăşurate de organizatori în mod direct în locaţiile
şi pe paginile de internet proprii. Publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conţin informaţii
cu privire la un joc de noroc pentru un număr nelimitat de persoane este interzisă.

(la data 12-iun-2015 Art. 1^2 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 124/2015 )

Art. 13

(1) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, operatorul de jocuri de noroc licenţiat este organizatorul de jocuri de
noroc, respectiv persoana juridică care a obţinut licenţă de organizare a jocurilor de noroc şi autorizaţie de exploatare
a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.
(2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, jocurile de noroc tradiţionale sunt toate jocurile de noroc prevăzute
sau nu în prezenta ordonanţă de urgenţă care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 şi care se desfăşoară prin
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mijloace de joc instalate pe teritoriul României şi care nu se transmit sau se realizează prin intermediul oricărui sistem
de comunicaţii (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi orice alte sisteme de transmisie).
(3) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, jocurile de noroc la distanţă sau jocurile de noroc online sunt toate
jocurile de noroc prevăzute sau nu în prezenta ordonanţă de urgenţă care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 şi
care se desfăşoară doar prin intermediul oricărui sistem de comunicaţii (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi
orice alte sisteme de transmisie).
(4) Echipamentul de comunicare pentru organizarea de jocuri de noroc la distanţă se referă la sisteme şi reţele
informatice, altele decât cele ale furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, astfel cum aceştia sunt
definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, care includ serverul organizatorului
jocului de noroc şi toate componentele acestuia, sistemele de operare legate de acestea, serverul în oglindă, serverul
de siguranţă şi software-ul jocului.

(la data 12-iun-2015 Art. 1^3, alin. (4) modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 124/2015 )

Art. 2
(la data 31-iul-2009 Art. 2 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2398/2009 )
(la data 31-iul-2009 Art. 2 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 166/2009 )
[textul din Art. 2 a fost abrogat la 03-apr-2013 de Art. 13, punctul 2. din Ordonanta urgenta 20/2013]
Art. 3
(1) Prin joc de noroc se înţelege acea activitate care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: se atribuie câştiguri
materiale, de regulă băneşti, ca urmare a oferirii publice de către organizator a unui potenţial câştig şi a acceptării
ofertei de către participant, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, câştigurile fiind atribuite în
baza regulamentului de joc aprobat de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, denumit în continuare O.N.J.N., prin
selecţia aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modul de producere a acestora.
(2) Sunt incluse în această categorie şi acele activităţi în care beneficiarii premiilor sunt stabiliţi pe baza rezultatelor
unor evenimente sau concursuri ce se vor produce fără implicarea organizatorilor.
(3) Organizarea de către operatorii economici de acţiuni de promovare a bunurilor şi serviciilor comercializate, dacă
denumirea acţiunii de promovare induce clienţilor ideea participării la un joc de noroc sau dacă modalitatea efectivă de
desfăşurare a acesteia contravine prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, este interzisă. În situaţia în care
acţiunea promoţională a unui operator economic îndeplineşte cumulativ elementele definitorii ale jocului de noroc,
prevăzute la art. 3 alin. (1), se instituie obligativitatea obţinerii avizului O.N.J.N., cu excepţia loteriilor publicitare
organizate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(la data 25-dec-2015 Art. 3, alin. (3) modificat de Art. 1 din Legea 335/2015 )

Art. 4
(1) Prin taxă de participare directă se înţelege suma de bani percepută direct de la participant de către organizator în
schimbul dreptului de participare la joc.
(2) Prin taxă de participare disimulată se înţelege orice sumă încasată sau solicitată suplimentar faţă de contravaloarea
percepută de la aceeaşi persoană de acelaşi operator economic pentru vânzarea unor bunuri ori produse sau pentru
efectuarea unor servicii similare ori identice, indiferent dacă aceasta este încasată sau solicitată direct de către
organizatorul activităţii ori de către o altă persoană care participă sub orice formă la desfăşurarea activităţii, având ca
finalitate permisiunea dreptului de participare la jocul de noroc.
Art. 5
(1) Prin mijloc de joc se înţelege orice ansamblu de elemente, inclusiv sistemul informatic compus din software,
hardware şi mijloacele de comunicaţii, care serveşte sau permite organizarea, desfăşurarea ori participarea la jocuri de
noroc, dacă generează independent elementele aleatorii care stau la baza jocurilor de noroc sau dacă destinaţia sa
este stabilită de producător. Mijloacele de joc pot fi: de bază şi auxiliare.

(la data 12-iun-2015 Art. 5, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 124/2015 )

(2) Prin mijloc de joc de bază se înţelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care generează, în mod
direct, elementele aleatorii care stau la baza jocurilor de noroc. Intră în această categorie, pentru jocurile de noroc în
care câştigătorii sunt stabiliţi pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri care nu depind în mod exclusiv de
hazard, software-ul, serverele sau alte suporturi informatice similare care asigură organizarea şi exploatarea unitară la
nivelul organizatorului a jocurilor de noroc respective. Software-ul jocurilor de noroc trebuie să conţină un generator de
numere aleatorii care determină rezultatele jocurilor.

(la data 13-feb-2015 Art. 5, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

(3) Prin mijloc de joc auxiliar se înţelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care, deşi nu face parte
integrantă din mijlocul de joc de bază, concură împreună cu acesta la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc ori
la participarea la astfel de activităţi.
(4) Mijloacele de joc auxiliare reprezentând jetoane, impulsuri, tichete sau altele asemenea constituie mijloace
financiare care concură la organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.
(5) Sunt permise ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc, definite la art. 10 alin. (1),
instrumentele de plată utilizate în sistemul financiar-bancar, mijloacele băneşti, inclusiv cardurile bancare, cu condiţia ca
toate mijloacele de plată utilizate şi mijloacele băneşti, inclusiv cardurile bancare, utilizate de persoanele fizice majore
participanţi la jocul de noroc să conţină informaţii despre persoana fizică ce a operat cu instrumentul de plată. Pentru
jocurile de noroc la distanţă sau on-line definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-m), mijloacele de plată utilizate şi mijloacele
băneşti, inclusiv cardurile, trebuie să fie operate prin intermediul unui procesator de plăţi licenţiat de O.N.J.N.
Organizatorul de jocuri de noroc la distanţă licenţiat în România va depozita fondurile jucătorilor doar în conturi bancare
deschise la bănci de pe teritoriul naţional român.

(la data 12-iun-2015 Art. 5, alin. (5) modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 124/2015 )

(6) Prin echipamente tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc
se înţelege totalitatea echipamentelor şi mijloacelor tehnice sau mijloacelor asimilate acestora, prin intermediul cărora
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îşi desfăşoară activitatea specifică organizatorul de jocuri de noroc autorizat în acest sens pe teritoriul României.
(7) Prin echipamente tehnice care asigură suportul pentru monitorizarea şi supravegherea jocurilor de noroc se
înţelege hardware-ul, software-ul şi mijloacele de comunicaţii sau mijloacele asimilate acestora, prin intermediul cărora
îşi desfăşoară activitatea specifică O.N.J.N.

(la data 13-feb-2015 Art. 5, alin. (7) modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

(8) Echipamentele dedicate pentru organizarea jocurilor de noroc trebuie aprobate de către Comitetul de
Supraveghere al O.N.J.N., pot fi fabricate de un rezident sau nerezident cu condiţia ca producătorul să deţină licenţă, în
conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă. Condiţiile ce trebuie îndeplinite, precum şi lista cu echipamentele
dedicate jocurilor de noroc va fi reglementată prin ordin al preşedintelui O.N.J.N.
(9) Site-ul organizatorului licenţiat în România să desfăşoare jocuri de noroc la distanţă trebuie, obligatoriu, să conţină
informaţii în limba română, respectiv: datele organizatorului conform cu înregistrarea sa la oficiul registrului comerţului,
inclusiv date de identificare fiscală şi/sau un alt număr de identificare, licenţa emisă de către Comitetul de Supraveghere
al O.N.J.N., regulile privind desfăşurarea jocurilor de noroc, enumerarea clară şi neechivocă a modalităţilor de acceptare
a mizelor, de acumulare şi de plată a câştigurilor, suma mizelor şi suma câştigurilor, servicii de suport, date de
corespondenţă - inclusiv un număr de telefon şi adresa de e-mail pentru contact direct şi în timp util cu organizatorul,
modalităţile de depunere a plângerilor şi sesizărilor către organizator şi O.N.J.N., precum şi alte aspecte ce vor fi
reglementate prin normele de aplicare ale prezentei ordonanţe de urgenţă.
(10) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, locaţiile specializate în care se poate desfăşura activitatea de jocuri
de noroc sunt: sălile dedicate de slot-machine, agenţiile de pariuri şi agenţiile loto, cluburile de poker, sălile de bingo şi
cazinourile. Condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru locaţiile specializate vor fi reglementate prin normele de aplicare a
prezentei ordonanţe de urgenţă. Jocurile de noroc tradiţionale pot fi exploatate doar în locaţiile specializate, cu excepţia
aparatelor electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat, prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (ii) din prezenta
ordonanţă de urgenţă.

(la data 12-iun-2015 Art. 5, alin. (10) modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 124/2015 )

Art. 6
(1) Prin organizator de jocuri de noroc se înţelege persoana juridică licenţiată să organizeze şi să exploateze jocuri de
noroc în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi a reglementărilor specifice. Poate dobândi această calitate
persoana juridică de drept român constituită în condiţiile legii sau persoana juridică constituită legal într-un stat membru
al Uniunii Europene sau în state semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European sau din Confederaţia
Elveţiană.
(2) Poate dobândi calitatea de organizator temporar de jocuri de noroc persoana juridică, constituită în condiţiile alin.
(1), care organizează şi exploatează jocuri de noroc pe o perioadă de 3 luni, în staţiunile turistice, astfel cum sunt
menţionate în anexa nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a
staţiunilor turistice, cu completările ulterioare.

(la data 13-feb-2015 Art. 6 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

*) Începând cu 1 ianuarie 2019 organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
246/2010. cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a plăti o taxă lunară reprezentând 2% calculată la
totalul taxelor de participare încasate lunar. Taxa menţionată la alin. (1) se calculează, se declară şi se plăteşte la
bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare. Modalitatea
de calcul al taxei prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al preşedintelui Oficiului National pentru Jocuri de Noroc.
Modalitatea de declarare şi plată a taxei prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală.

(la data 29-dec-2018 Art. 6 a se vedea referinte de aplicare din Art. 53 din capitolul II din Ordonanta urgenta 114/2018 )

Art. 7
(1) Prin participant la jocul de noroc se înţelege orice persoană fizică majoră, cu vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi,
care doreşte şi are dreptul legal să participe la jocuri de noroc autorizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi
a reglementărilor specifice. Participarea la joc presupune acceptarea necondiţionată a regulamentului respectivului joc
de noroc.
(2) Se interzice participarea la jocuri de noroc tradiţionale a persoanelor care nu deţin asupra lor acte de identitate
valabile.

(la data 13-feb-2015 Art. 7 modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

(3) Accesul minorilor în locaţiile specializate pentru desfăşurarea jocurilor de noroc, precum şi participarea acestora la
orice tip de joc de noroc sunt interzise.

(la data 12-iun-2015 Art. 7, alin. (2) completat de Art. I, punctul 5. din Legea 124/2015 )

(4) Se interzice afişarea în exteriorul locaţiilor de jocuri de noroc a valorilor sau bunurilor acordate prin bonusuri,
promoţii sau jack-pot"-uri reale sau simulate.

(la data 10-nov-2018 Art. 7, alin. (3) completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 250/2018 )

Art. 8
Prin câştig sau premiu se înţelege sumele în bani, bunurile sau serviciile acordate de organizator participantului la joc
declarat câştigător, în conformitate cu prevederile cuprinse în regulamentul respectivului joc de noroc. Răspunderea
privind acordarea câştigului sau premiului revine în exclusivitate organizatorului jocului de noroc.
(2) Un organizator de jocuri de noroc va fi obligat, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, în conformitate cu
procedura stabilită, în condiţiile şi regulile aprobate pentru desfăşurarea jocurilor de noroc să achite câştigurile şi/sau să
ofere premiile în natură persoanei fizice care a prezentat jetoane, cupoane, bilete sau alte mijloace pentru a dovedi
câştigul, dovezi care sunt prezentate material.

(la data 13-feb-2015 Art. 8 completat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 92/2014 )
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Art. 9
Prin jocuri de noroc frauduloase se înţelege acele jocuri de noroc prin care mijloacelor de joc aprobate le sunt
modificate construcţia, datele sau parametrii iniţiali, astfel încât să fie adusă atingere elementelor de şansă sau
metodelor de selecţie.

(la data 13-feb-2015 Art. 9 modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

Art. 10
(1) Jocurile de noroc se clasifică după cum urmează:
a) jocuri loto, - joc tradiţional - dacă sunt folosite rezultatele pur aleatorii ale unor evenimente ce constau în extrageri
de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile şi caracteristicile mijloacelor utilizate pentru
efectuarea extragerilor (urne, roţi, cupe şi alte asemenea mijloace) care se desfăşoară cu sau fără prezenţa fizică a
jucătorilor. În această categorie se includ: loteriile, inclusiv cele instantanee, şi orice joc de noroc care se desfăşoară cu
sau fără prezenţa fizică a jucătorilor şi care constă în extrageri de numere, de litere, simboluri, formulare sau bilete,
prin intermediul cărora pot fi obţinute diverse câştiguri determinate de evenimente care se desfăşoară cu sau fără
prezenţa fizică a jucătorilor, cu excepţia jocurilor de noroc definite în continuare;
b) pariuri, - joc tradiţional - dacă sunt folosite rezultatele unor evenimente ce se vor produce fără implicarea
organizatorilor. Pariul este un joc de noroc în care participantul trebuie să indice rezultatele unor evenimente ce
urmează să aibă loc sau care sunt generate aleatoriu de un sistem informatic independent. În această categorie se
includ:
(i)pariurile mutuale, în cadrul cărora premiul se distribuie participanţilor declaraţi câştigători proporţional cu numărul
variantelor câştigătoare deţinute de fiecare dintre aceştia, organizatorul fiind implicat doar în procesul de colectare a
taxelor de participare şi de distribuire a sumelor stabilite cu titlul de premii, în conformitate cu prevederile
regulamentelor de joc respective;
(ii)pariurile în cotă fixă, în cadrul cărora organizatorul este cel care stabileşte pe baza unor criterii proprii şi aduce la
cunoştinţa participanţilor cotele de multiplicare a mizei în cazul în care variantele jucate sunt declarate câştigătoare, în
conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective. Valoarea fiecărui câştig este fixată prin regulament
(sumă fixă sau multiplu de miză) independent de totalul mizelor (în cazul pariurilor organizate de deţinătorul
autorizaţiei);
(iii)pariurile în contrapartidă organizate în cadrul agenţiilor de pariuri, activitate care constă în punerea în corespondenţă
a pariurilor între diverşi jucători, respectiv acceptarea unui pariu plasat de un jucător doar în măsura în care se identifică
un alt jucător care plasează un pariu în sensul invers celui plasat iniţial. Valoarea fiecărui câştig este determinat de
jucători (în cazul pariurilor intermediate de organizator);
c) jocuri de noroc caracteristice cazinourilor - joc tradiţional - dacă evenimentele se produc cu ajutorul unor mijloace
specifice de joc, în prezenţa fizică a participanţilor, cu sau fără participarea directă a acestora. Mijloacele specifice de
joc folosite pot fi: cărţi de joc, zaruri, bile de ruletă, rulete şi mese de joc, aparate de joc, inclusiv instalaţiile auxiliare
ale acestora, precum şi alte mijloace de joc stabilite prin normele de aplicare ale prezentei ordonanţe de urgenţă;
d) jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker, - joc tradiţional - sunt jocuri de noroc cu cărţi de joc, denumite
«poker», care se desfăşoară exclusiv între participanţi în săli (locaţii) specializate;
e) jocurile tip slot-machine: - jocuri tradiţionale - de trei tipuri, respectiv:
(i)slot-machine dacă evenimentele sunt organizate în prezenţa fizică a participanţilor prin intermediul maşinilor,
utilajelor şi instalaţiilor specifice, care vor fi operate în locaţii specializate în care se poate desfăşura activitatea de jocuri
de noroc, iar câştigul este nelimitat şi depinde de hazard;
(ii)aparatele electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat, dacă evenimentele sunt organizate în prezenţa fizică a
participanţilor prin intermediul maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor specifice, care nu vor fi operate în locaţiile specializate în
care se poate desfăşura activitatea de jocuri de noroc, iar câştigul este limitat şi depinde de hazard; şi
(iii)jocurile de videoloterie, care se desfăşoară în prezenţa fizică a jucătorilor, în care mijlocul de joc trebuie conectat la
un server central, pe care rulează programul de joc şi care validează câştigul şi fără de care jocul nu se poate
desfăşura. Sunt jocuri de tip loto prin care se obţin aleatoriu câştiguri, rezultatul participării la joc fiind relevat jucătorului
prin intermediul terminalului de videoloterie, dexteritatea sau abilitatea jucătorului neavând nicio influenţă/relevanţă în
obţinerea câştigului;

(la data 12-iun-2015 Art. 10, alin. (1), litera E. modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 124/2015 )

f) jocurile bingo desfăşurate în săli de joc - joc tradiţional - cu câştiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin
folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri şi premieri
succesive, în prezenţa fizică a jucătorilor;
g) jocurile bingo organizate prin intermediul reţelelor de televiziune, - joc tradiţional - cu câştiguri generate de elemente
aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin
extrageri şi premieri succesive, fără prezenţa fizică a jucătorilor;
h) jocurile loto - la distanţă - organizate şi transmise prin intermediul oricărui sistem de comunicaţii, respectiv: internet,
sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi orice alte sisteme de transmisie, care constau în extrageri de numere, de litere,
bilete sau simboluri, indiferent de procedurile şi caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor, care
pot fi: urne, roţi, cupe şi alte asemenea mijloace;

(la data 12-iun-2015 Art. 10, alin. (1), litera H. modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 124/2015 )

i) jocurile de tip cazinou - la distanţă - reprezentând totalitatea jocurilor de noroc, definite la lit. c) şi d), care sunt
desfăşurate integral altfel decât în prezenţa fizică a jucătorilor, organizate de acelaşi operator, pe aceeaşi platformă de
joc, care utilizează un singur domeniu de internet şi care sunt organizate şi transmise prin intermediul oricărui sistem
de comunicaţii (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi orice alte sisteme de transmisie) şi pentru care un
organizator de jocuri de noroc a obţinut licenţă şi autorizaţie de la O.N.J.N. din România;
j) pariurile în cotă fixă - la distanţă - reprezentând activitatea de pariuri în cotă fixă, care se desfăşoară integral altfel
decât în prezenţa fizică a jucătorilor, organizate şi transmise prin intermediul oricărui sistem de comunicaţii (internet,
sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi orice alte sisteme de transmisie) şi pentru care un organizator de jocuri de
noroc a obţinut licenţă şi autorizaţie de la O.N.J.N. din România;
k) pariurile mutuale - la distanţă - reprezentând activitatea de pariuri, care se desfăşoară integral altfel decât în
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prezenţa fizică a jucătorilor, în cadrul cărora premiul se distribuie participanţilor declaraţi câştigători proporţional cu
numărul variantelor câştigătoare deţinute de fiecare dintre aceştia, organizatorul fiind implicat doar în procesul de
colectare a taxelor de participare şi de distribuire a sumelor stabilite cu titlul de premii, în conformitate cu prevederile
regulamentelor de joc respective, organizate şi transmise prin intermediul oricărui sistem de comunicaţii (internet,
sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi orice alte sisteme de transmisie) şi pentru care un organizator de jocuri de
noroc a obţinut licenţă şi autorizaţie de la O.N.J.N. din România;
l) pariurile în contrapartidă - la distanţă - reprezentând activitatea de pariuri, care se desfăşoară integral altfel decât în
prezenţa fizică a jucătorilor, care constă în punerea în corespondenţă, on-line, a pariurilor între diverşi jucători,
respectiv acceptarea unui pariu plasat de un jucător doar în măsura în care se identifică un alt jucător care plasează un
pariu în sensul invers celui plasat iniţial, organizate şi transmise prin intermediul oricărui sistem de comunicaţii (internet,
sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi orice alte sisteme de transmisie) şi pentru care un organizator de jocuri de
noroc a obţinut licenţă şi autorizaţie de la O.N.J.N. din România;
m) jocurile bingo şi keno - la distanţă - reprezentând activitatea de bingo şi keno, care se desfăşoară integral altfel
decât în prezenţa fizică a jucătorilor, organizat prin intermediul oricărui sistem de comunicaţii (internet, sisteme de
telefonie fixă sau mobilă şi orice alte sisteme de transmisie) şi pentru care un organizator de jocuri de noroc a obţinut
licenţă şi autorizaţie de la O.N.J.N. din România;
n) tombola reprezintă acea activitate de extragere de numere, de litere sau de alte simboluri, indiferent de
caracteristicile dispozitivelor mecanice, electronice, digitale sau video, utilizate pentru generarea acestora sau pentru
efectuarea extragerilor (cupe, urne, roţi şi alte asemenea mijloace), organizată sau nu în prezenţa fizică a jucătorilor,
unde premiile acordate sunt fixe şi nu depind de numărul şi preţul biletelor vândute, al taloanelor, al jetoanelor şi al altor
mijloace care atestă participarea la tombolă. Câştigătorii - un număr prestabilit de participanţi - vor fi stabiliţi prin
extragere aleatorie în conformitate cu un regulament afişat în prealabil şi aprobat de Comitetul de Supraveghere al
O.N.J.N. Tombolele se pot desfăşura ca joc de noroc la distanţă sau ca joc de noroc tradiţional, iar premiile pot fi doar
în natură, valoarea lor neputând fi mai mică de 50% din valoarea totală a mizelor plătite pentru participarea la joc;
o) orice alte tipuri de jocuri de noroc, respectiv jocuri noi sau combinaţii de jocuri definite la lit. a)-n) şi pentru care un
organizator obţine licenţă şi autorizaţie de la Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. din România;
p) jocurile de noroc temporare:
(i)reprezentând jocurile de noroc prevăzute la lit. c), lit. e) pct. (i) şi lit. f) care sunt desfăşurate în staţiunile turistice
sau pe nave de agrement, pentru care un organizator de jocuri de noroc a obţinut licenţă de organizare şi autorizaţie
de exploatare pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire de încă maximum 3 luni. Activitatea se va
desfăşura numai pe o perioadă limitată în timp bine definită şi în spaţii de exploatare situate doar în staţiunile turistice,
astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008, cu completările ulterioare, cu
respectarea condiţiilor de licenţiere şi autorizare prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
(ii)«Festivalul de poker» - joc tradiţional - este eveniment temporar, de practicare a jocului de poker în sistem turneu,
care se desfăşoară exclusiv între participanţi în săli ori spaţii din cadrul unor unităţi de cazare sau în alte locaţii, cu
respectarea regulamentului aprobat de Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N.

(la data 12-iun-2015 Art. 10, alin. (1), litera P. modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 124/2015 )

(2) Pentru jocurile de noroc prevăzute la alin. (1), precum şi pentru orice alte tipuri de jocuri de noroc organizate în
condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă este obligatorie deţinerea licenţei de organizare a jocurilor de
noroc, respectiv a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc.
(3) Activitatea economică reprezentată de jocurile de noroc, astfel cum acestea sunt definite la alin. (1) lit. a)-p), se
va desfăşura în condiţiile elaborării şi implementării, prin intermediul normelor de aplicare a prezentei legi şi a altor
reglementări specifice, a unui cadru de reglementare şi supraveghere a furnizării şi consumului de jocuri de noroc
tradiţionale şi la distanţă, cu condiţia respectării principiilor privitoare la:
(i)protecţia minorilor şi prevenirea accesului acestora la aceste tipuri de jocuri de noroc;
(ii)asigurarea integrităţii şi a transparenţei operaţiunilor desfăşurate de către şi prin intermediul organizatorilor de astfel
de jocuri de noroc, precum şi a unui sistem de joc echitabil, supravegheat şi verificat permanent din punctul de vedere
al securităţii şi corectitudinii activităţilor desfăşurate;
(iii)prevenirea şi combaterea activităţilor infracţionale care pot fi desfăşurate prin intermediul acestor tipuri de jocuri de
noroc;
(iv)asigurarea unei dezvoltări echilibrate şi echitabile a diferitelor tipuri de jocuri de noroc, pentru a se evita
destabilizarea sectoarelor economice în cauză;
(v)implementarea unui proces continuu de actualizare a reglementărilor din acest domeniu de activitate, în vederea
diminuării şi limitării unor posibile vulnerabilităţi ale acestui sector economic faţă de potenţiale activităţi infracţionale,
precum şi a diminuării expunerii faţă de riscul de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism, fraudă fiscală,
criminalitate informatică, precum şi prevenirea infracţiunilor privind ordinea publică, siguranţa naţională şi sănătatea
publică.

(la data 13-feb-2015 Art. 10, alin. (3) modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

(vi)dezvoltarea şi implementarea unui program de protecţie a jucătorilor împotriva dependenţei de jocuri de noroc.
(la data 12-iun-2015 Art. 10, alin. (3) completat de Art. I, punctul 7. din Legea 124/2015 )

(4) Se înfiinţează pe lângă O.N.J.N. o activitate finanţată integral din venituri proprii în conformitate cu prevederile Legii
nr 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru promovarea respectării principiilor şi măsurilor privind
jocurile de noroc responsabile social, astfel cum sunt acestea reglementate de prevederile art. 2 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de
Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi
exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare. Veniturile proprii se constituie din contribuţiile
organizatorilor jocurilor de noroc licenţiaţi, cu următoarele contribuţii anuale:

(la data 06-nov-2019 Art. 10, alin. (4) a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2019 )
(la data 23-ian-2019 Art. 10, alin. (4) a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 35/2019 )
(i)organizatorii de jocuri de noroc la distanţă licenţiaţi din clasa I - 5.000 euro anual;
(ii)persoanele juridice implicate direct în domeniul jocurilor de noroc tradiţionale şi la distanţă licenţiate din clasa II -
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1.000 euro anual;
(iii)jocurile la distanţă monopol de stat clasa III - 5.000 euro anual;
(iv)organizatorii de jocuri de noroc tradiţionale licenţiaţi - 1.000 euro anual.
(la data 29-dec-2018 Art. 10, alin. (4) modificat de Art. 58, punctul 1. din capitolul III din Ordonanta urgenta 114/2018 )

(5) Veniturile proprii prevăzute la alin. (4) au natura juridică unei creanţe bugetare şi se execută conform prevederilor
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza notificării
O.N.J.N. ce reprezintă titlu executoriu.

(la data 29-dec-2018 Art. 10, alin. (5) modificat de Art. 58, punctul 1. din capitolul III din Ordonanta urgenta 114/2018 )

(51) Veniturile activităţii proprii se utilizează pentru prevenirea dependenţei de jocuri de noroc şi vor fi alocate pentru
activităţile şi programele de protecţie a tinerilor şi a jucătorilor împotriva jocurilor de noroc, prevenirea şi tratamentul
dependenţei de jocuri de noroc, realizarea promovării şi publicităţii responsabile, soluţionarea promptă şi eficientă a
litigiilor dintre un organizator de joc şi un jucător, sub condiţiile şi în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al
preşedintelui O.N.J.N., precum şi pentru asigurarea cheltuielilor de personal aferent activităţii proprii în limita a
maximum 30% din totalul sumelor aferente activităţii.

(la data 25-aug-2019 Art. 10, alin. (5^1) modificat de Art. I din Ordonanta 15/2019 )

(52) Activitatea prevăzută la alin. (4) se încadrează în acelaşi capitol bugetar la care este încadrat şi ordonatorul de
credite pe lângă care s-a înfiinţat.
(53) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru această activitate se elaborează şi se aprobă odată cu bugetul O.N.J.N.,
conform prevederilor legale în vigoare.
(54) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii se reportează în anul următor
cu aceeaşi destinaţie, conform prevederilor legale în vigoare.
(55) Execuţia de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii se realizează prin Trezoreria Statului, conform
prevederilor legale în vigoare.
(56) Raportarea execuţiei de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii se efectuează în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.

(la data 29-dec-2018 Art. 10, alin. (5) completat de Art. 58, punctul 2. din capitolul III din Ordonanta urgenta 114/2018 )

(6) Termenul de plată a sumelor prevăzute la alin. (4) este 15 decembrie a fiecărui an, iar termenul pentru operatorii
care au obţinut licenţă după această dată trebuie să fie la obţinerea licenţei.
(7) Furnizorii de orice tip de servicii în domeniul jocurilor de noroc, precum şi procesatorii de plăţi sunt obligaţi să
respecte deciziile Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. Furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice -
furnizorii de servicii internet, de servicii de telefonie fixă sau mobilă, furnizorii de servicii radio sau TV şi de servicii prin
cablu -, astfel cum sunt definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să respecte deciziile
Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. referitoare la restricţionarea accesului către site-urile de jocuri de noroc
neautorizate în România, precum şi cele referitoare la reclama şi publicitatea acelor jocuri de noroc organizate de către
un operator de jocuri de noroc nelicenţiat în România.

(la data 12-iun-2015 Art. 10, alin. (7) modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 124/2015 )

(8) [textul din Art. 10, alin. (8) a fost abrogat la 29-dec-2018 de Art. 58, punctul 3. din capitolul III din Ordonanta
urgenta 114/2018]
Art. 11
(1) Nu sunt considerate jocuri de noroc şi sunt permise fără autorizare următoarele tipuri de jocuri:
a) tombolele organizate în şcoli, în grădiniţe sau în alte colectivităţi, precum şi cele organizate de asociaţii sau fundaţii
nonprofit şi care au un caracter distractiv şi nonprofit pentru organizatori. Caracterul tombolei este considerat
nonprofit atunci când suma totală a taxei de participare este egală cu suma totală a premiilor câştigate, acelaşi principiu
aplicându-se şi atunci când este vorba de bunuri sau altele asemenea;
b) jocurile de tip distractiv, exploatate prin intermediul unor maşini, aparate, dispozitive de orice fel şi care nu presupun
câştiguri bazate pe elemente aleatorii, ci au ca scop testarea forţei, inteligenţei şi dexterităţii participantului;
c) acţiunile organizate de diferiţi operatori economici, în condiţiile legii, în scopul stimulării vânzărilor şi care nu presupun
taxă de participare, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară din partea participanţilor şi nici majorarea preţului pe
care produsul l-a avut anterior desfăşurării acţiunii publicitare;
d) jocurile de amuzament sau de natură sportivă, în care este necesar ca jucătorii să manifeste cunoştinţe şi abilităţi
de îndemânare şi care nu se bazează cu precădere pe hazard.
(2) [textul din Art. 11, alin. (2) a fost abrogat la 12-iun-2015 de Art. I, punctul 10. din Legea 124/2015]
(3) Utilizarea sau instalarea de aparate pentru jocuri de amuzament în locaţii sau postarea pe site-uri unde sunt
organizate jocuri de noroc sunt interzise. Este interzisă adaptarea echipamentelor de jocuri de noroc pentru utilizarea
lor ca echipamente pentru jocuri de amuzament.

(la data 13-feb-2015 Art. 11 modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

Art. 12
(1) Licenţa de organizare a jocurilor de noroc se acordă operatorului economic care îndeplineşte condiţiile pentru
organizarea activităţilor ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă şi este valabilă 10 ani de la data acordării,
excepţie făcând jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. p) pct. (i), unde valabilitatea este de 3 luni pentru
jocurile de noroc temporare, cu condiţia plăţii taxei de autorizare conform prevederilor art. 14.

(la data 12-iun-2015 Art. 12, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 124/2015 )

(2) Operatorii economici organizatori de jocuri de noroc vor înştiinţa O.N.J.N., în termen de 48 de ore prin depunerea
on-line sau în 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, pentru depunerea prin poştă sau la registratura O.N.J.N., despre
orice modificare adusă datelor iniţiale în baza cărora a fost emisă licenţa de organizare a jocurilor de noroc sau
autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, după caz.
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(3) Autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc este valabilă un an de la data acordării, excepţie făcând jocurile de
noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. p) unde valabilitatea este de 3 luni pentru jocurile de noroc temporare, după cum
urmează:
a) în cazul jocurilor loto: pentru întreaga activitate care presupune extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri,
indiferent de procedurile şi caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roţi, cupe şi alte
asemenea mijloace) care nu se desfăşoară în prezenţa jucătorilor;
b) în cazul pariurilor: pentru mijlocul de joc de bază prin care se desfăşoară organizarea şi exploatarea unitară la nivelul
organizatorului a fiecărei activităţi distincte;
c) în cazul jocurilor de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi cluburilor de poker: fiecărui organizator i se acordă
o singură autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru locaţia în care se organizează şi se desfăşoară aceste
activităţi;
d) în cazul jocurilor bingo desfăşurate în săli de joc: pentru fiecare locaţie în care se organizează şi se desfăşoară
aceste activităţi;
e) în cazul jocurilor tip slot-machine: pentru fiecare mijloc de joc;
f) în cazul jocurilor de noroc la distanţă prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), pentru întreaga activitate de organizare,
desfăşurare şi exploatare şi pentru toate echipamentele tehnice care concură la aceasta;
g) în cazul jocurilor de noroc tip festival de poker, fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie de exploatare a
jocurilor de noroc pentru întreaga activitate de organizare, desfăşurare şi exploatare şi pentru toate echipamentele
care concură la aceasta;
h) în cazul jocurilor de noroc temporare autorizaţia se va acorda în funcţie de tipul de joc pentru care se solicită,
respectiv:
(i)pentru jocuri temporare tip cazinou fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie de exploatare a jocurilor de
noroc pentru locaţia în care se organizează şi se desfăşoară aceste activităţi;
(ii)pentru jocuri temporare tip slot-machine: pentru fiecare mijloc de joc;
(iii)pentru jocuri temporare tip bingo desfăşurate în săli de joc: pentru fiecare locaţie în care se organizează şi se
desfăşoară aceste activităţi.
(4) Prin data acordării se înţelege data de întâi a lunii următoare celei în care, după ce s-a analizat, s-a avizat favorabil
documentaţia depusă de operatorul economic şi s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat de operatorul economic,
conform prevederilor art. 14 din prezenta ordonanţe de urgenţă.
(5) În situaţia în care un operator economic nu mai deţine licenţă de organizare a jocurilor de noroc validă, indiferent
de motivul care a generat această stare, autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc emise în favoarea acestuia îşi
pierd valabilitatea cu aceeaşi dată, iar operatorul economic respectiv este obligat la plata taxelor de autorizare
aferente, conform prevederilor art. 14.
(6) Dacă un organizator de jocuri de noroc la distanţă deţine licenţă valabilă într-un stat membru al Uniunii Europene
sau în state semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Elveţiană, faptele şi
împrejurările care constituie cerinţe pentru eliberarea unei licenţe în conformitate cu legislaţia statului în care operatorul
a fost autorizat pot fi considerate ca fiind dovedite în cadrul procedurii de examinare a cererii sale în faţa Comitetului de
Supraveghere al O.N.J.N. Într-un astfel de caz, Direcţia generală de autorizare jocuri de noroc din O.N.J.N. solicită
informaţiile necesare autorităţii competente a statului respectiv, în conformitate cu acordul de cooperare al schimbului
de informaţii încheiat între statul român şi aceste state. În absenţa unui astfel de acord, solicitantul trebuie să prezinte
un certificat care atestă faptele şi împrejurările care au constituit cerinţe pentru eliberarea licenţei, eliberat de
autoritatea competentă a statului în care a fost emisă licenţa, care va certifica cumulativ următoarele:
(i)cerinţele prevăzute în legislaţia statului respectiv privind eliberarea unei licenţe pentru jocuri de noroc;
(ii)să demonstreze că persoana căreia i s-a eliberat licenţa de către autoritatea competentă îndeplineşte aceste
cerinţe, precum şi documentele în baza cărora s-a eliberat licenţa.
(7) În cazul în care solicitantul nu a prezentat certificatul prevăzut la alin. (6) sau acesta nu conţine informaţiile
necesare sau nu certifică autenticitatea cerinţelor pentru eliberarea unei licenţe în conformitate cu legislaţia statului de
origine al autorităţii competente şi în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă, Direcţia generală de autorizare
jocuri de noroc din cadrul O.N.J.N. informează solicitantul şi solicită depunerea documentelor necesare în temeiul alin.
(6).
(8) Pentru obţinerea licenţei pentru jocurile de noroc la distanţă se instituie obligativitatea constituirii unui fond de
garantare a depozitelor jucătorilor, pentru fiecare organizator, în condiţiile prevăzute prin ordin al Preşedintelui O.N.J.N.
(9) Operatorii licenţiaţi pentru jocurile de noroc la distanţă au obligaţia de a face plăţile pentru jucători (plata
câştigurilor şi returnarea banilor depuşi de jucători) doar prin intermediul unui procesator de plăţi licenţiat de O.N.J.N.

(la data 13-feb-2015 Art. 12 modificat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

Art. 13
(1) Acordarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc, respectiv acordarea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de
noroc se realizează cu perceperea de taxe. Organizatorii de jocuri de noroc au obligativitatea să întocmească şi să
depună la O.N.J.N. o declaraţie lunară, la data şi sub forma unui formular-tip, aprobată prin ordin al Preşedintelui
O.N.J.N., însuşită de administratorul societăţii - pentru jocurile de noroc tradiţionale sau de persoana autorizată -
pentru jocurile de noroc la distanţă, în care să evidenţieze veniturile din jocuri de noroc aşa cum sunt ele definite la art.
11 din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi suma ce trebuie achitată pentru plata taxei de licenţă şi de autorizare
pe fiecare tip de joc de noroc în parte.

(la data 14-oct-2015 Art. 13, alin. (1) a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 239/2015 )
(2) Pentru societăţile care organizează pariuri în cotă fixă, pariuri mutuale, pariuri în contrapartidă, bingo organizat prin
intermediul reţelelor de televiziune, precum şi jocuri de noroc la distanţă, astfel cum acestea sunt definite la art. 10 alin.
(1) lit. h)-m), taxa pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc se stabileşte în funcţie de veniturile realizate
de organizator din exploatarea acestor activităţi, astfel cum sunt ele definite la art. 11 din prezenta ordonanţă de
urgenţă, conform pct. 1 subpct. II din anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.
(3) Taxele percepute pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a
jocurilor de noroc, taxa de acces prevăzută la alin. (4), precum şi celelalte taxe prevăzute în prezenta ordonanţă de
urgenţă constituie venit la bugetul de stat.

(la data 29-dec-2018 Art. 13, alin. (3) modificat de Art. 58, punctul 4. din capitolul III din Ordonanta urgenta 114/2018 )
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(4) Organizatorii de jocuri de noroc tradiţionale caracteristice cazinourilor şi cluburilor de poker, permit accesul în
locaţiile autorizate numai pe baza unui bilet de intrare, valabil pentru 24 de ore, pentru fiecare persoană. Valoarea
biletului de intrare este stabilită conform pct. 4 lit. B din anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.
(5) Pentru cazinouri şi cluburile de poker, biletul de intrare se emite şi se încasează la recepţie pentru fiecare persoană
care intră în cazinou, respectiv în clubul de poker, indiferent dacă aceasta participă sau nu la jocurile de noroc.
(6) Persoanele cărora li s-a eliberat bilet de intrare au obligaţia să-l păstreze, pe toată perioada cât se află în incinta
locaţiei în care se eliberează astfel de bilete.
(7) Biletele de intrare se vor emite în condiţiile stabilite prin ordin al Preşedintelui O.N.J.N.

(la data 13-feb-2015 Art. 13 modificat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

Art. 14
(1) Nivelul taxelor pentru eliberarea licenţelor de organizare a jocurilor de noroc, a autorizaţiilor de exploatare a
jocurilor de noroc şi al taxei de acces prevăzute la art. 13 alin. (4), precum şi nivelul minim al capitalului social subscris
şi vărsat de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta ordonanţă de urgenţă şi pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului.

(la data 12-iun-2015 Art. 14, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 124/2015 )

(2) Taxele aferente activităţilor din domeniul jocurilor de noroc se plătesc de către operatorii economici organizatori,
după cum urmează:
a) taxa aferentă licenţei de organizare a jocurilor de noroc:
(i)pentru primul an, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
(ii)pentru anii următori, cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent;
b) taxa anuală aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc:
(i)pentru jocurile de noroc caracteristice activităţii cazinourilor, taxa se datorează pentru fiecare mijloc de joc şi se
plăteşte în 4 rate trimestriale egale, astfel:
A.pentru primul trimestru - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
B.pentru celelalte trimestre - până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25
septembrie şi 25 decembrie) pentru trimestrul următor;
[textul din Art. 14, alin. (2), litera B. a fost abrogat la 29-dec-2018 de Art. 58, punctul 5. din capitolul III din
Ordonanta urgenta 114/2018]
(ii)pentru jocurile bingo în săli de joc, taxa anuală se datorează pentru fiecare locaţie şi se plăteşte integral până la
data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
(iii)pentru jocurile de tip pariuri (în cotă fixă, mutuale şi în contrapartidă), jocurile de noroc bingo organizate prin
intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, jocurile de noroc la distanţă definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n),
organizate prin intermediul oricărui sistem de comunicaţii (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi orice alte
sisteme de transmisie), taxa de autorizare se datorează şi se plăteşte lunar, după cum urmează:
A.sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic,
pentru primul an de autorizare, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
B.în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia
prezentată la data autorizării, taxa anuală de autorizare datorată se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale
prevăzute în anexă asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va
efectua lunar, pentru toată perioada de licenţiere, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor
estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii
precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
celei în care au fost realizate veniturile organizatorului, determinate conform art. 11 din prezenta ordonanţă de
urgenţă, pentru toată perioada de licenţiere;
(iv)pentru jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker taxa se datorează pentru fiecare locaţie şi se plăteşte
lunar, după cum urmează:
A.pentru prima lună - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
B.pentru celelalte luni - taxa se plăteşte în avans, respectiv până la data de 25 inclusiv a lunii în curs pentru luna
următoare;
[textul din Art. 14, alin. (2), litera B. a fost abrogat la 29-dec-2018 de Art. 58, punctul 6. din capitolul III din
Ordonanta urgenta 114/2018]
(v)pentru jocurile de noroc tip slot-machine, taxa se datorează pentru fiecare mijloc de joc şi se plăteşte în 4 rate
trimestriale egale, astfel:
A.pentru primul trimestru - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
B.pentru celelalte trimestre - până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25
septembrie şi 25 decembrie) pentru trimestrul următor;

(la data 13-feb-2015 Art. 14, alin. (2), litera B. rectificat de Actul din Rectificare din 2015 )

D.pentru plata în avans integral a taxei anuale aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc tip slot-machine,
prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i), datorată pentru fiecare mijloc de joc, se acordă o bonificaţie de 10% din
suma anuală ce trebuie achitată la bugetul de stat.

(la data 02-aug-2015 Art. 14, alin. (2), litera B. completat de Art. V, punctul 1. din Ordonanta 19/2015 )

*) La articolul 14 alineatul (2) litera b) punctul (v), litera D se abrogă.
(la data 29-dec-2018 Art. 14, alin. (2), litera B. abrogat de Art. 58, punctul 7. din capitolul III din Ordonanta urgenta 114/2018 )

[textul din Art. 14, alin. (2), litera B. a fost abrogat la 12-iun-2015 de Art. I, punctul 14. din Legea 124/2015]
(vi)pentru festivalul de poker taxa se datorează pentru întreaga activitate şi se plăteşte în 4 rate trimestriale egale,
astfel:
A.pentru primul trimestru - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
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B.pentru celelalte trimestre - până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25
septembrie şi 25 decembrie) pentru trimestrul următor;
[textul din Art. 14, alin. (2), litera B. a fost abrogat la 02-aug-2015 de Art. V, punctul 1. din Ordonanta 19/2015]
c) taxele aferente licenţelor de organizare a jocurilor de noroc, precum şi taxele anuale aferente autorizaţiilor de
exploatare a jocurilor de noroc, datorate de Compania Naţională «Loteria Română» - S.A. pentru jocuri loto - până la
data de 25 martie inclusiv pentru anul în curs. Taxa aferentă licenţei de organizare a jocurilor de noroc de tip loto la
distanţă datorată de Compania Naţională «Loteria Română» - S.A. se va achita până la data de 25 martie inclusiv
pentru anul în curs, iar taxa anuală aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc de tip loto la distanţă se va
achita în condiţiile prevăzute la litera b) punctul (iii) din prezentul alineat;
d) sumele încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces prevăzută la art. 13 alin. (4) se virează în
totalitate la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, pentru luna anterioară.

(la data 13-feb-2015 Art. 14, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

(3) Cota procentuală din valoarea nominală a cartoanelor achiziţionate de către organizatorii de jocuri de noroc bingo
în sală de la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. se achită în avans la Trezoreria Statului, ridicarea
cartoanelor fiind permisă numai pe baza prezentării documentului de plată vizat de trezorerie.
(4) Taxele pentru eliberarea licenţelor de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de
noroc aferente jocurilor de noroc temporare definite la art. 10 alin. (1) lit. p) se plătesc de către operatorii economici
organizatori, în avans, integral la acordarea licenţei de organizare şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc
temporare pe tipuri de activităţi.
(5) Taxele speciale ce trebuie reţinute şi/sau achitate de către organizatorii licenţiaţi din domeniul jocurilor de noroc
sunt prevăzute la pct. 4 din anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(la data 13-feb-2015 Art. 14, alin. (3) completat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

Art. 15
(1) Pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. trebuie
îndeplinite următoarele condiţii:
A. Pentru jocurile de noroc tradiţionale, trebuie ca:
a) operatorii economici să facă dovada:
(i)existenţei ca obiect principal de activitate «organizarea de jocuri de noroc»;
(ii)existenţei avizului organelor de poliţie acordat reprezentanţilor legali, precum şi asociaţilor/acţionarilor persoanei
juridice;
(iii)constituirii capitalului social subscris şi vărsat şi a garanţiilor în cuantumul prevăzut în prezenta ordonanţă de
urgenţă;
b) reprezentanţii legali ai persoanei juridice să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că:
(i)operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit
reabilitarea;
(ii)nu se află într-o stare de incompatibilitate, conform legii;
(iii)identitatea beneficiarilor reali, astfel cum sunt definiţi în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată,
cu modificările ulterioare, precum şi faptul că aceştia nu au fost condamnaţi printr-o hotărâre definitivă de condamnare
pentru care nu a intervenit reabilitarea pentru o infracţiune prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă sau pentru o
altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea şi nu se
află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum sunt reglementate de lege;
(iv)împotriva persoanei juridice nu au fost luate măsuri administrative - de tipul anulare, revocare sau suspendare a
licenţei ori a întregii activităţi desfăşurate de operatorul de jocuri de noroc, pentru o perioadă de un an înainte de data
depunerii cererii de licenţă;
(v)în ultimii 3 ani nu au fost acţionari şi/sau administratori la societăţi care au declarat faliment;
(la data 10-nov-2018 Art. 15, alin. (1), punctul A., litera B. modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 250/2018 )

c) reprezentanţii legali ai persoanei juridice să depună certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autorităţile
competente pe a căror rază de competenţă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care să rezulte că
împotriva oricăruia dintre reprezentanţii legali ai persoanei juridice nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească
definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune
prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost
aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;
d) operatorul economic a depus cerere pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc din categoria
celor reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă şi în condiţiile impuse de aceasta.
B. Pentru jocurile de noroc la distanţă trebuie ca operatorii economici să facă dovada îndeplinirii cumulativ:
(i)a condiţiilor prevăzute la lit. A;
(ii)că deţin un cont bancar pentru depozitarea fondurilor jucătorilor deschis la o bancă din România;
(iii)că sistemul informatic central al organizatorului are un sistem de înregistrare şi de identificare a participanţilor la joc,
precum şi un sistem pentru păstrarea şi transmiterea în timp real către un server în oglindă şi un server de siguranţă,
aflate pe teritoriul României şi puse gratuit la dispoziţia O.N.J.N., a sesiunilor de jocuri de noroc simultane, a fiecărei
taxe de participare plasate de fiecare jucător, precum şi câştigul plătit fiecărui jucător. Sistemul informatic central
trebuie să asigure în mod obligatoriu înregistrarea automată, în timp real, a fiecărei tranzacţii în serverul de siguranţă şi
să transmită rapoarte centralizatoare periodic, în serverul în oglindă, aflate la dispoziţia O.N.J.N., în conformitate cu
procedura reglementată prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
(iv)că software-ul utilizat pentru desfăşurarea jocurilor de noroc la distanţă, precum şi orice nouă versiune de
software utilizată pentru desfăşurarea jocurilor de noroc la distanţă au fost aprobate în prealabil de către O.N.J.N., pe
baza testelor efectuate de către un laborator licenţiat;
(v)existenţei unui «reprezentant autorizat» al societăţii, în cazul în care aceasta este înregistrată într-un alt stat
membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European ori în
Confederaţia Elveţiană, reprezentant care trebuie să aibă domiciliul pe teritoriul României şi puteri reprezentative într-o
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măsură în care el este împuternicit pentru încheierea contractelor în numele persoanei străine şi pentru reprezentare în
faţa autorităţilor de stat şi a instanţelor din România. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească reprezentantul
autorizat vor fi reglementate în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
(vi)că serverul de joc şi serverul de siguranţă asigură stocarea tuturor datelor în ceea ce priveşte oferirea de servicii de
jocuri de noroc la distanţă, inclusiv înregistrarea şi identificarea de jucători, mizele plasate şi câştigurile plătite. Stocarea
de informaţii trebuie să se realizeze pe echipamentul de stocare a datelor, respectiv serverul de siguranţă, situat pe
teritoriul României, în conformitate cu procedura stabilită prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Datele vor fi stocate în modul în care acestea au fost create, pentru un termen de 5 ani de la expirarea termenului de
prescripţie, pentru rambursarea datoriilor publice legate de aceste date;
(vii)că echipamentul pentru comunicaţii, altul decât cel al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice,
astfel cum sunt ei definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să efectueze atât localizarea geografică a adresei
IP, cât şi identificarea datei, orei şi duratei sesiunii de joc a jucătorului care s-a înregistrat el însuşi ca participant într-un
joc pe site-ul organizatorului. Datele vor fi stocate pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data colectării şi prelucrării
lor;
(viii)că echipamentele de comunicaţii şi punctul central unde va fi amplasat sistemul informatic central al
organizatorului sunt pe teritoriul României sau pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene ori pe teritoriul unui
alt stat membru al Acordului privind Spaţiul Economic European sau în Confederaţia Elveţiană;
(ix)dacă sistemul informatic central se află pe teritoriul României, operatorul va permite O.N.J.N, accesul direct la
acesta prin intermediul serverului în oglindă, fără a mai fi nevoie de un server de siguranţă.

(la data 12-iun-2015 Art. 15, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 124/2015 )

(2) Pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, operatorii economici trebuie să facă dovada că:
a) deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc valabilă la data depunerii cererii pentru obţinerea autorizaţiei de
exploatare a jocurilor de noroc sau au depus cerere pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc;
b) spaţiul propus este înregistrat la oficiul registrului comerţului de către organizatorul în cauză conform prevederilor
legale în vigoare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în cadrul imobilelor şi îndeplineşte cerinţele prevăzute în
normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
c) spaţiul propus nu este situat în incinta unui aşezământ de învăţământ, inclusiv campusurile aferente acestuia, unor
aşezăminte de cultură, artă, sănătate, cu caracter social, de culte religioase şi altele asemenea sau în perimetrul
delimitat destinat acestora; se interzice desfăşurarea de jocuri de noroc în spaţii care datorită amplasării ar conduce la
obstrucţionarea traficului sau la limitarea liberului acces către alte locaţii de interes (intrări în imobile, pasaje pietonale,
staţii ale mijloacelor de transport în comun etc.); în mod excepţional se admite organizarea de jocuri de noroc în
cinematografe, săli de spectacole, săli de sport, case de cultură şi altele de acest fel, cu condiţia să fie asigurate
cumulativ următoarele condiţii: acces separat pentru jucători, să nu fie deranjate în vreun fel celelalte activităţi şi să
poată fi restricţionat total accesul minorilor;
d) activitatea de tip cazinou urmează a se organiza în imobile care nu au destinaţia de locuinţă sau în locaţii care fac
parte din hoteluri având o clasificaţie, conform normelor naţionale în vigoare, de cel puţin 3 stele;
e) mijloacele de joc şi locaţiile/spaţiile propuse îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi în
normele de aplicare a acesteia;
f) mijloacele de joc tip slot-machine sunt conectate prin intermediul unor programe informatice independente, unice la
nivelul societăţii organizatoare, cu obligativitatea centralizării într-un sistem informatic centralizator amplasat pe
teritoriul României a informaţiilor care să evidenţieze: fiecare mijloc de joc conectat, locaţia în care este exploatat,
totalul taxelor de participare colectate şi totalul premiilor acordate, inclusiv jack-pot. Sistemul informatic centralizator,
prin grija şi pe seama organizatorului, va fi conectat la un terminal situat la O.N.J.N., pus la dispoziţie gratuit de
organizatori, şi va conţine, va raporta şi va permite accesul la informaţii privind: totalul taxelor de participare colectate
zilnic, totalul premiilor acordate zilnic, precum şi evidenţa terminalelor interconectate în sistem (numărul acestora şi
adresa la care sunt exploatate fiecare). Cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţa Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N.,
fiecare mijloc de joc pentru care se solicită autorizarea trebuie să fie identificat în sistemul informatic centralizator.
Orice modificare ulterioară va fi comunicată O.N.J.N.-ului cu cel puţin 5 zile înainte de a fi operaţională. Toate mijloacele
de joc tip slot-machine vor fi conectate la sistemul informatic centralizator de la O.N.J.N. Termenul de conectare
precum şi procedura ce trebuie îndeplinită pentru conectarea jocurilor de tip slot-machine va fi stabilit prin ordin al
preşedintelui O.N.J.N.

(la data 13-feb-2015 Art. 15, alin. (2), litera F. modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

(la data 30-mar-2016 Art. 15, alin. (2), litera F. a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2016 )
g) sălile de pariuri vor fi operate prin intermediul unor programe informatice independente, unice la nivelul societăţii
organizatoare, indiferent de numărul de locaţii în care se desfăşoară activitatea respectivă, cu obligativitatea
centralizării într-un sistem informatic centralizator amplasat pe teritoriul României a informaţiilor care să evidenţieze
fiecare terminal de joc conectat, totalul taxelor de participare colectate şi totalul premiilor acordate. Sistemul informatic
centralizator, prin grija şi pe seama organizatorului, va fi conectat la un terminal situat la O.N.J.N., pus la dispoziţie
gratuit de organizatori, şi va conţine, va raporta şi va permite accesul la informaţii privind: totalul taxelor de participare
colectate zilnic, totalul premiilor acordate în ziua respectivă, precum şi evidenţa terminalelor interconectate în sistem
(numărul acestora şi adresa la care sunt exploatate fiecare). Cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţa Comitetului de
Supraveghere în cadrul căreia se soluţionează cererea organizatorului, fiecare spaţiu în care se desfăşoară activitatea
de pariuri trebuie să fie identificat în sistemul informatic centralizator. Orice modificare ulterioară va fi comunicată cu cel
puţin 5 zile înainte de a fi operaţională.

(la data 13-feb-2015 Art. 15, alin. (2), litera G. modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

h) [textul din Art. 15, alin. (2), litera H. a fost abrogat la 27-aug-2012 de Art. 20, punctul 2. din capitolul II din
Ordonanta 17/2012]
i) deţin toate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea şi transmiterea acestor tipuri de jocuri de
noroc în mod obligatoriu pe teritoriul României, pentru jocurile de noroc la distanţă definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n),
excepţie de la această prevedere făcând operatorii economici autorizaţi în acest domeniu într-un stat membru al
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Uniunii Europene şi care deţin echipamentele tehnice necesare funcţionării într-un stat membru al Uniunii Europene, cu
obligaţia conectării acestora la un sistem informatic centralizator în oglindă conectat la O.N.J.N. Sistemul informatic
centralizator, prin grija şi pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la O.N.J.N., pus la dispoziţie
gratuit de organizatori, şi va conţine, va raporta şi va permite accesul la informaţii ce vor fi stabilite prin ordin al
preşedintelui O.N.J.N.

(la data 13-feb-2015 Art. 15, alin. (2), litera I. modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

(la data 30-mar-2016 Art. 15, alin. (2), litera I. a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 47/2016 )
j) condiţiile suplimentare ce trebuie îndeplinite de operatorul economic pentru obţinerea licenţei de organizare şi
autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc la distanţă prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) vor fi reglementate prin
normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(la data 13-feb-2015 Art. 15, alin. (2), litera J. modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

k) mijloacele de joc utilizate la jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune,
indiferent de modul constructiv sau operaţional al acestora, sunt vizate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de
către firme specializate în domeniu, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă. Totalul
taxelor de participare colectate şi totalul premiilor acordate se centralizează într-un sistem electronic central amplasat
pe teritoriul României. Sistemul informatic centralizator, prin grija şi pe seama organizatorului, va fi conectat cu un
terminal situat la O.N.J.N., pus la dispoziţie gratuit de organizatori, şi va conţine sau va permite accesul la informaţii
privind totalul taxelor de participare colectate zilnic şi totalul premiilor acordate;

(la data 13-feb-2015 Art. 15, alin. (2), litera K. modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

(3) Prevederile alin. (2) lit. a) nu se aplică în situaţia în care se solicită în acelaşi timp atât acordarea licenţei de
organizare a jocurilor de noroc, cât şi acordarea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc.
(4) Nu se acordă licenţă de organizare a jocurilor de noroc sau autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, după
caz, în situaţia în care operatorii economici organizatori:
a) înregistrează la data depunerii cererii pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizaţiei
de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, obligaţii de plată restante faţă de bugetul general consolidat;
b) nu au constituit garanţia pentru acoperirea riscului de neplată a obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat, în
cuantumul, în forma şi la termenul prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă.
c) au operat jocuri de noroc la distanţă, astfel cum sunt prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), în România şi nu au
declarat şi nu au plătit sumele datorate conform prezentei ordonanţe de urgenţă. Site-urile de jocuri de noroc ale
operatorilor care exploatează jocurile de noroc la distanţă prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), care nu au achitat
taxele de licenţă şi de autorizare, precum şi alte sume datorate vor fi introduse pe o «listă neagră» a site-urilor de
jocuri de noroc neautorizate în România până la clarificarea situaţiei şi vor fi scoase din «lista neagră» doar prin decizia
Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. Condiţiile de introducere şi de scoatere a site-urilor de jocuri de noroc în/din
«lista neagră» vor fi reglementate prin ordin al preşedintelui O.N.J.N.

(la data 12-iun-2015 Art. 15, alin. (4), litera C. modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 124/2015 )

d) au fost sancţionaţi cu revocarea licenţei sau au primit o sancţiune pentru desfăşurarea de activităţi de jocuri de
noroc fără licenţă.

(la data 13-feb-2015 Art. 15, alin. (4), litera B. completat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

(5) Nu se consideră obligaţii de plată restante în sensul alin. (4) lit. a):
a) obligaţiile restante pentru care operatorii economici au obţinut înlesniri la plată, aflate în vigoare la data depunerii
documentaţiei;
b) obligaţiile datorate şi neachitate, cuprinse în titluri executorii pentru care instanţa judecătorească a dispus
suspendarea executării silite sau în cazul în care suspendarea executării silite a avut loc ca urmare a deschiderii
procedurii de reorganizare judiciară;
c) obligaţiile de plată pentru care s-a dispus suspendarea actului administrativ-fiscal sau care sunt suspendate în
condiţiile legii, după caz.
(6) Numărul minim de mijloace de joc, locaţii sau dotări tehnice pentru care se poate solicita autorizarea este:

(la data 13-feb-2015 Art. 15, alin. (6) modificat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

a) pentru jocurile tip slot-machine, numărul minim de mijloace de joc care pot fi exploatate de acelaşi operator
economic este de 75 de slot-machine, care pot fi exploatate în cadrul aceleiaşi locaţii sau în locaţii diferite. Dacă
numărul autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc plătite de organizator scade sub numărul prevăzut în prezenta
ordonanţă de urgenţă, licenţa de organizare a jocurilor de noroc se revocă de drept, fără îndeplinirea altor proceduri
prealabile. Numărul de slot-machine, pentru fiecare locaţie, este de:

(la data 12-iun-2015 Art. 15, alin. (6), litera A. modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 124/2015 )

(i)sala de jocuri - minimum 20 slot-machine pentru municipiul Bucureşti sau minimum 12 slot-machine în alte locaţii
decât municipiul Bucureşti. În spaţiile în care se desfăşoară acest gen de activitate ca activitate principală se pot
desfăşura doar activităţi economice de tip bar, restaurant şi inclusiv cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
Pentru această categorie se va acorda autorizaţie clasa A, conform pct. 1 subpct. II din anexă;

(la data 12-iun-2015 Art. 15, alin. (6), litera A. modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 124/2015 )

(ii)maximum trei aparate electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat, pentru spaţiile în care se desfăşoară alte
activităţi cu caracter economic, amplasarea, organizarea şi exploatarea mijloacelor de joc respective fiind realizate
distinct în cadrul locaţiei numai de către un singur organizator. Pentru această categorie se va acorda Autorizaţie Clasa
B, conform punctului 1 subpunctul II din anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă;
(iii)maximum cinci slot-machine, pentru locaţiile autorizate pentru activitatea de pariuri. Pentru această categorie se va
acorda Autorizaţie Clasa A, conform punctului 1 subpunctul II de la anexa ce face parte integrantă din prezenta
ordonanţă de urgenţă;
(iv)minimum 50 de mijloace de joc interconectate în sistemul de joc «jack-pot», în situaţia în care mijloacele de joc
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sunt exploatate în cel puţin două locaţii;
(v)minimum două terminale (posturi) de joc pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite într-o singură
entitate şi la care exploatarea se realizează de la mai multe terminale (posturi) de joc;
(vi)minimum două slot-machine, pentru locaţiile autorizate pentru activitatea de jocuri de noroc definite la art. 10 alin.
(1) litera p). Pentru această categorie se va acorda Autorizaţie Clasa A, conform punctului 1 subpunctul II din prezenta
ordonanţă de urgenţă.

(la data 13-feb-2015 Art. 15, alin. (6), litera A. modificat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

b) numărul minim de mese speciale de joc din cadrul locaţiei în care se organizează activitatea de tip cazinou este de:
12 în municipiul Bucureşti, dintre care cel puţin două mese de ruletă; 10 în alte locaţii decât în municipiul Bucureşti,
dintre care cel puţin două mese de ruletă; jocul direct între participanţi se poate organiza la numărul total de mese
aprobat, mai puţin la mesele de ruletă;
c) locaţiile în care se exploatează activitatea de tip cazinou vor fi dotate cu sistem digital de supraveghere şi
înregistrare video, precum şi cu mijloace de joc şi tehnică de bază şi complementară specifică la nivelul practicat pe
plan internaţional, în condiţiile prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
d) organizatorii activităţii de tip cazinou vor ţine evidenţa datelor de identificare ale persoanelor care intră în incinta
locaţiilor în care este exploatat acest gen de activitate numai în format electronic. Bazele de date constituite la nivelul
organizatorului se arhivează prin grija acestuia şi se păstrează pentru un interval de minimum 5 ani de la constituire;

(la data 13-feb-2015 Art. 15, alin. (6), litera D. modificat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

e) în cadrul fiecărei locaţii în care se organizează şi se exploatează activitatea de bingo în săli de joc dotarea tehnică
minimală trebuie să cuprindă: un aparat de extragere aleatorie a numerelor, 3 panouri cu afişaj luminos, 4 monitoare
color TV, un calculator electronic coordonator de joc, dispozitive şi accesorii specifice jocului de bingo;
f) pentru activitatea de pariuri, numărul minim de spaţii în care poate fi exploatată activitatea de aceiaşi operator
economic este de 15;
g) pentru activitatea de pariuri, numărul minim de terminale specializate în dotarea unui operator economic este de
30;
h) pentru activitatea de pariuri, dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă:
(i)pentru locaţia centrală: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a pariurilor
efectuate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea pariurilor
efectuate, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.);
(ii)pentru punctul de lucru (agenţie): minimum un terminal specializat pentru emiterea şi înregistrarea pariurilor, o
imprimantă pentru emiterea biletelor pariate, sistem de transmisie de date către locaţia centrală;
(iii)pentru locaţia aflată la O.N.J.N.: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a
pariurilor efectuate compus dintr-un terminal, sistem pentru securizarea transmisiilor, sistem de transmisie date
(internet, radio, telefon);

(la data 13-feb-2015 Art. 15, alin. (6), litera H. modificat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

k) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, numărul minim de
agenţii prin care se realizează distribuţia biletelor de către acelaşi operator economic este de 48, câte o agenţie în
fiecare reşedinţă de judeţ şi, respectiv, fiecare sector din municipiul Bucureşti. Licenţa şi autorizaţia de organizare a
jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune permit operatorului economic
care le-a obţinut să desfăşoare activitatea pe întregul teritoriu al României. Anterior începerii activităţii pe raza unei
localităţi, operatorul economic autorizat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă va informa, în termen de 5 zile
anterior începerii activităţii, prin adresă, autoritatea administraţiei publice locale competente despre începerea activităţii,
comunicându-i data începerii activităţii şi transmiţându-i copii după licenţa şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de
noroc bingo organizate prin intermediul reţelelor de televiziune. Distribuţia-vânzarea cartoanelor bingo se realizează
prin toate formele permise de lege în materia vânzării-cumpărării. Vânzarea cartoanelor se va putea face prin personal
propriu angajat, prin mandatari pe bază de comision, prin puncte de vânzare fixe «inclusiv sistem on-line sau mobile»;
l) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, dotarea tehnică
minimală trebuie să cuprindă:
(i)pentru locaţia centrală: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a taxelor de
participare colectate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea taxelor
de participare colectate, sistem de transmisie de date «internet, radio, telefon sau similare;
(ii)pentru locaţia aflată la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc: sistem computerizat de înregistrare, stocare,
omologare şi raportare contabilă a taxelor de participare colectate, compus dintr-un terminal, sistem pentru
securizarea transmisiilor, sistem de transmisie de date «internet, radio, telefon sau similare.

(la data 03-apr-2013 Art. 15, alin. (6), litera H. completat de Art. 13, punctul 6. din Ordonanta urgenta 20/2013 )

m) numărul minim de mese speciale de joc din cadrul locaţiei autorizate pentru activitatea de jocuri de noroc
temporare definite la art. 10 alin. (1) lit. p) în care se organizează activitatea de tip cazinou este de minim două, dintre
care cel puţin o masă de ruletă, jocul direct între participanţi se poate organiza la numărul total de mese aprobat, mai
puţin la mesele de ruletă. Numărul minim de mese speciale de joc pentru festivalul de poker este de 15 mese în fiecare
zi a evenimentului;
n) în cadrul fiecărei locaţii autorizate pentru activitatea de jocuri de noroc temporare definite la art. 10 alin. (1) lit. p) în
care se organizează şi se exploatează activitatea de bingo în săli de joc dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă:
un aparat de extragere aleatorie a numerelor, 2 panouri cu afişaj luminos, 4 monitoare color TV, un calculator
electronic coordonator de joc, dispozitive şi accesorii specifice jocului de bingo;

(la data 13-feb-2015 Art. 15, alin. (6), litera L. completat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

i) [textul din Art. 15, alin. (6), litera I. a fost abrogat la 27-aug-2012 de Art. 20, punctul 3. din capitolul II din
Ordonanta 17/2012]
j)
[textul din Art. 15, alin. (6), litera J. a fost abrogat la 27-aug-2012 de Art. 20, punctul 3. din capitolul II din Ordonanta
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17/2012]
(7) Pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite într-o singură entitate şi sunt exploatate de la mai multe
terminale (posturi) de joc, autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc se acordă pentru întreaga entitate sau pentru
fiecare post, funcţie de aprobarea de tip care va fi acordată de Biroul Român de Metrologie Legală sau de către firme
specializate în domeniu, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă, iar taxa de
autorizare se datorează pentru fiecare terminal (post) în parte, fiecare fiind inclus în calculul numărului minim de maşini
prevăzut în prezentul alineat.

(la data 13-feb-2015 Art. 15, alin. (7) modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

(8) Licenţa de organizare şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc permit operatorului economic care le-a
obţinut să desfăşoare activitatea pe întregul teritoriul României, fără a fi necesară obţinerea de autorizaţii, aprobări,
taxe suplimentare, avize ori licenţe din partea altor autorităţi. Anterior începerii activităţii pe raza unei localităţi,
operatorul economic licenţiat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă va informa, în termen de 5 zile, prin adresă,
autoritatea administraţiei publice locale competente despre începerea activităţii, comunicându-i data începerii activităţii
şi transmiţându-i copii de pe licenţa şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc. Condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească locaţiile în care sunt exploatate jocurile de noroc, condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească
mijloacele de joc, condiţiile referitoare la regulamentele de joc şi regulamentele interne în vederea acordării autorizaţiei
de exploatare a jocurilor de noroc, precum şi obligaţiile care le revin organizatorilor în vederea menţinerii valabilităţii
acestora se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(la data 13-feb-2015 Art. 15, alin. (8) modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

Art. 16
(1) Operatorii economici care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc şi exploatează, pe bază de autorizaţie de
exploatare a jocurilor de noroc, jocuri tip slot-machine, astfel cum sunt definite la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) şi (iii),
pot organiza sisteme de tip «jack-pot» prin interconectarea jocurilor tip slot-machine dintr-o locaţie, dacă se utilizează
sisteme de joc de tip «mistery», sau a aparatelor de acelaşi tip, dacă se utilizează sisteme de joc de tip «progresiv».
Organizatorii sistemelor de tip «jack-pot», pentru fiecare sistem, vor notifica acest fapt O.N.J.N. anterior începerii
exploatării activităţii, parametrii de definire a algoritmului aleatoriu de acordare a premiilor, precum şi valoarea maximă
a premiilor ce poate fi atinsă, seriile jocurilor tip slot-machine interconectate în sistem şi locaţia/locaţiile în care sunt
exploatate acestea. Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să informeze O.N.J.N. cu privire la mutarea
mijloacelor de joc pentru care deţin autorizaţie de exploatare anterior realizării operaţiunii.

(la data 12-iun-2015 Art. 16, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 124/2015 )

(2) În cadrul sistemelor de tip "jack-pot" se pot interconecta numai jocuri tip slot-machine aparţinând aceluiaşi
operator economic şi numai în perioada în care pentru acestea există autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc
valabilă.
(3) Pentru organizarea sistemului de tip "jack-pot" este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii
minime: acelaşi sistem de conectare on-line a mijloacelor de joc, având acelaşi protocol de comunicare, software
specializat şi algoritm aleatoriu de acordare a premiului, precum şi obligativitatea ca rezultatul din sistemul de "jack-
pot" să nu poată fi transferat automat în poziţia credit a maşinii de joc. Pentru acordarea premiului "jack-pot", slot-
machine se va bloca, iar casierul va solicita datele jucătorului pentru întocmirea procesului-verbal ocazionat de plata
premiului.

(la data 13-feb-2015 Art. 16, alin. (3) modificat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

(4) Operatorii economici care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc şi exploatează, pe bază de autorizaţie de
exploatare a jocurilor de noroc, jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor pot organiza turnee de poker în
baza unui regulament aprobat de Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. şi cu condiţia notificării O.N.J.N., cu cel puţin
30 de zile înainte, cu privire la locaţia în care urmează să se desfăşoare turneul, perioada de desfăşurare, taxa de
participare şi intervalul orar de desfăşurare.

(la data 12-iun-2015 Art. 16, alin. (4) modificat de Art. I, punctul 19. din Legea 124/2015 )

(5) Pentru activitatea de club de poker şi festival de poker organizatorii vor solicita licenţă de organizare şi autorizaţie
de exploatare a jocurilor de noroc de la O.N.J.N., cu respectarea prevederilor legale în vigoare stabilite prin normele
metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(la data 13-feb-2015 Art. 16, alin. (5) modificat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

(6) Organizatorii care deţin licenţa de organizare a cluburilor de poker pot organiza turnee de poker în afara locaţiilor
autorizate, cu condiţia notificării Oficiului, cu cel puţin 30 de zile înainte, cu privire la locaţia în care urmează să se
desfăşoare turneul, perioada de desfăşurare, taxa de participare şi intervalul orar de desfăşurare.
(7) Numărul minim de mese exploatate de un organizator al unui club de poker este de 10 pentru locaţiile din
Bucureşti şi 5 pentru locaţiile din ţară.
(8) [textul din Art. 16, alin. (8) a fost abrogat la 13-feb-2015 de Art. I, punctul 25. din Ordonanta urgenta 92/2014]
Art. 17
(1) Comitetul de supraveghere al O.N.J.N. poate dispune anularea licenţei de organizare a jocurilor de noroc sau a
autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, atunci când se constată că la data acordării acesteia
solicitanţii au oferit informaţii incorecte sau inexacte, care, dacă ar fi fost cunoscute, ar fi condus la neacordarea licenţei
de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, după caz. În această situaţie, o
nouă solicitare de autorizare poate fi făcută după cel puţin 5 ani de la data la care decizia de anulare devine definitivă în
sistemul căilor administrative de atac sau de la data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. Efectele anulării nu
se răsfrâng asupra premiilor acordate participanţilor la jocurile de noroc care au acţionat cu bună-credinţă. În cazul
anulării licenţei sau a autorizaţiei de organizare a jocurilor de noroc, sumele încasate de organizator vor fi confiscate şi
se fac venit la bugetul de stat.

(la data 13-feb-2015 Art. 17, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

(2) Comisia poate dispune, în funcţie de consecinţele produse, măsura revocării licenţei de organizare a jocurilor de
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noroc în una dintre următoarele situaţii:
a) neîndeplinirea obligaţiilor de plată faţă de bugetul general consolidat sau plata acestora, conform prevederilor legale
în vigoare, cu o întârziere mai mare de 30 de zile de la data la care obligaţiile respective sunt scadente în condiţiile legii;
b) organizatorul nu mai are ca obiect de activitate principal organizarea de jocuri de noroc;
c) după retragerea avizului organelor de poliţie acordat reprezentanţilor legali ai persoanei juridice, aceştia îşi menţin
poziţia respectivă după parcurgerea unui interval de 30 de zile de la data comunicării retragerii avizului;
d) împotriva persoanei juridice s-a pronunţat o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit
reabilitarea;
e) reprezentanţii legali ai operatorului economic se află într-o stare de incompatibilitate pentru o perioadă mai mare de
30 de zile de la data la care a intervenit starea de incompatibilitate;
f) menţinerea poziţiei deţinute pentru mai mult de 30 de zile de către oricare dintre asociaţii sau reprezentanţii legali ai
persoanei juridice împotriva cărora s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a
intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de prezenta ordonanţă de
urgenţă sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu
închisoarea;
g) organizarea de jocuri de noroc frauduloase;
h) neconstituirea garanţiei în cuantumul, în forma şi la termenul prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă;
h1) constatarea unor nereguli în ceea ce priveşte evidenţierea câştigurilor acordate, reţinerea la sursă a sumelor
aferente şi neplata acestora sau plata cu o întârziere mai mare de 30 de zile, precum şi în ceea ce priveşte
nerespectarea oricăror condiţii de licenţiere şi autorizare stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de
urgenţă sau prin alte reglementări specifice;
h2) constatarea în activitatea de jocuri de noroc a nerespectării prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de
terorism, cu modificările şi completările ulterioare;

(la data 24-dec-2010 Art. 17, alin. (2), litera H. completat de Art. 1, punctul 19. din Legea 246/2010 )

i) nerespectarea oricăreia dintre prevederile cuprinse la art. 5 alin. (8) şi alin. (9), art. 10 alin. (4) şi alin. (6), art. 12
alin. (2), alin. (8) şi alin. (9), art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (2) şi (6), art. 16 şi art. 21.

(la data 13-feb-2015 Art. 17, alin. (2), litera I. modificat de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

(3) Comisia poate dispune, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, măsura suspendării licenţei de organizare a jocurilor
de noroc pentru nerespectarea, în mod repetat, de către organizator a prevederilor art. 13 alin. (4), (5), (6) sau (7),
pentru nerespectarea regulamentelor de joc care au făcut obiectul aprobării, având ca rezultat prejudicierea
participanţilor la jocul de noroc respectiv, sau a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc în cazurile pentru care s-
a prevăzut prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă măsura de suspendare a autorizaţiei, după caz.

(la data 30-dec-2010 Art. 17, alin. (3) modificat de Art. III, punctul 5. din Ordonanta urgenta 117/2010 )

(4) Comitetul de supraveghere al O.N.J.N. poate dispune măsura suspendării sau revocării licenţei de organizare a
jocurilor de noroc, după caz, la solicitarea motivată a:
(i)Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei privind
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţarea terorismului, constatată prin acte administrative rămase definitive
în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile;
(ii)Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
(iii)organelor de poliţie specializate în investigarea criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei
Române din Ministerul Afacerilor Interne.

(la data 13-feb-2015 Art. 17, alin. (4) modificat de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

(5) În vederea dispunerii măsurilor prevăzute la alin. (1)-(3), comisia se poate sesiza din oficiu sau ca urmare a
sesizării efectuate de organele cu atribuţii de control prevăzute la art. 28 alin. (1).
(6) În situaţia în care se constată că, după expirarea perioadei de suspendare prevăzute la alin. (3), se menţin
motivele care au stat la baza deciziei de suspendare, perioada de suspendare se prelungeşte până la remedierea
neregulilor care au atras dispunerea măsurii de suspendare.
(7) După revocarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc în situaţiile prevăzute la alin. (2), o nouă solicitare poate
fi făcută după cel puţin un an de la data la care decizia de revocare a rămas irevocabilă în sistemul căilor de atac.
(8) Neprezentarea la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice a documentelor care atestă plata
obligaţiilor pentru care termenul prevăzut la art. 14 alin. (2) este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care
documentaţia a fost aprobată atrage revocarea aprobării acordate de comisie, fără a se mai emite licenţa de
organizare a jocurilor de noroc sau autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc respectivă, după caz.
(9) După revocarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc, pe perioada suspendării autorizaţiei de exploatare a
jocurilor de noroc, precum şi după încetarea activităţii de jocuri de noroc, sub orice formă, operatorii economici
organizatori de jocuri de noroc sunt obligaţi să achite diferenţa rămasă de plată din taxa anuală aferentă
autorizaţiei/autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc.
(91) Comitetul de supraveghere al O.N.J.N. poate suspenda activitatea organizatorilor de jocuri de noroc sau a
operatorilor economici ce deţin licenţa clasa a 2-a, la propunerea motivată a direcţiilor de specialitate ale O.N.J.N.,
până la încetarea situaţiei care a generat suspendarea.

(la data 10-nov-2018 Art. 17, alin. (9^1) modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 250/2018 )

(10) [textul din Art. 17, alin. (10) a fost abrogat la 12-iun-2015 de Art. I, punctul 20. din Legea 124/2015]
(11) Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. instituie o «listă neagră» a site-urilor de jocuri de noroc neautorizate în
România. «Lista neagră» care conţine site-urile de jocuri care desfăşoară ori au desfăşurat activităţi de jocuri de noroc
neautorizate va fi iniţiată la propunerea direcţiilor de specialitate din cadrul O.N.J.N., iar aprobarea pentru introducerea
şi eliminarea din «lista neagră» se va face cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, ale normelor de
aplicare a acesteia şi ale ordinului preşedintelui O.N.J.N.; O.N.J.N. va publica pe site-ul propriu «lista neagră».

(la data 12-iun-2015 Art. 17, alin. (11) modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 124/2015 )
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(12) Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. va lua decizii în toate cauzele şi situaţiile care au legătură cu domeniul
jocurilor de noroc.

(la data 13-feb-2015 Art. 17, alin. (9) completat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

Art. 18
(1) Companiei Naţionale «Loteria Română» - S.A. i se încredinţează, în calitate de unic organizator, pe întreg teritoriul
ţării, organizarea şi exploatarea de jocuri loto şi loto la distanţă, astfel cum sunt definite la art. 10 alin. (1) lit. a) şi lit.
h) din prezenta ordonanţă de urgenţă.

(la data 13-feb-2015 Art. 18, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

(2) Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. beneficiază de licenţă, respectiv autorizaţie, pentru jocurile de noroc
desfăşurate în condiţiile alin. (1), prin efectul legii, cu condiţia achitării taxelor pentru obţinerea licenţelor de organizare a
jocurilor de noroc sau autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc.
(3) Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. poate organiza şi exploata, cu personal, mijloace şi în locaţiile proprii
sau în comun, sub orice formă, jocuri de noroc, altele decât cele prevăzute la alin. (1), numai pe bază de licenţă,
respectiv autorizaţie, obţinută în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.
(4) Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. poate organiza şi exploata activităţile pentru care, potrivit alin. (1),
deţine exclusivitate, în comun cu alte loterii naţionale afiliate la European State Lotteries and Toto Association şi/sau alţi
organizatori de jocuri de noroc autorizaţi.

(la data 19-iul-2013 Art. 18, alin. (4) modificat de Art. 1, punctul 14. din Legea 227/2013 )

(5) În vederea realizării obiectului de activitate, Compania Naţională «Loteria Română» - S.A. poate încheia contracte
cu persoane fizice sau juridice pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, pentru care deţine sau obţine
licenţă şi autorizaţie în condiţiile legii.

(la data 24-dec-2010 Art. 18, alin. (5) modificat de Art. 1, punctul 20. din Legea 246/2010 )

Art. 19
(1) Controlul tehnic al tuturor maşinilor, instalaţiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc şi al altor mijloace de
joc - pentru jocurile tradiţionale - se exercită de către Biroul Român de Metrologie Legală sau de către organisme de
evaluare a conformităţii, denumite în continuare firme specializate în domeniu, licenţiate de O.N.J.N.

(la data 12-iun-2015 Art. 19, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 124/2015 )

(2) Utilizarea de programe informatice, altele decât cele pentru care controlul tehnic se efectuează în condiţiile alin.
(1), se realizează pe răspunderea exclusivă a organizatorilor. Odată cu solicitarea de autorizare a jocurilor de noroc
care implică utilizarea acestor programe informatice, organizatorul va prezenta comisiei un document din care să
rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deţinătorul de drept al programului informatic.
(3) [textul din Art. 19, alin. (3) a fost abrogat la 27-aug-2012 de Art. 20, punctul 4. din capitolul II din Ordonanta
17/2012]
(4) Condiţiile minime tehnice de verificare utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală şi de organismele de evaluare
a conformităţii se stabilesc prin ordin al preşedintelui O.N.J.N.

(la data 12-iun-2015 Art. 19, alin. (4) modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 124/2015 )

(5) În normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală şi de organismele de evaluare a
conformităţii se cuprinde şi verificarea drepturilor de utilizare asupra programelor informatice utilizate, cu evidenţierea
distinctă a verificării efectuate şi a rezultatelor acesteia în documentele eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală
sau de organismele de evaluare a conformităţii.

(la data 12-iun-2015 Art. 19, alin. (5) modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 124/2015 )

(6) Pentru primul an de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, controlul tehnic al maşinilor, instalaţiilor,
dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc şi altor mijloace de joc se va desfăşura conform normelor tehnice în vigoare
la data prezentei ordonanţe de urgenţă, şi la tarifele practicate de Biroul Român de Metrologie Legală la aceeaşi dată.

(la data 13-feb-2015 Art. 19, alin. (6) modificat de Art. I, punctul 29. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

(7) Costul activităţilor de control tehnic va fi suportat de beneficiarii acestora, respectiv de operatorii economici
organizatori de jocuri de noroc.
(8) [textul din Art. 19, alin. (8) a fost abrogat la 12-iun-2015 de Art. I, punctul 23. din Legea 124/2015]
Art. 191

(1) Monitorizarea, supravegherea şi verificarea tehnică operativă pentru jocurile de noroc prevăzute la art. 10 alin. (1)
se realizează de către direcţiile de specialitate din cadrul O.N.J.N.

(la data 12-iun-2015 Art. 19^1, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 24. din Legea 124/2015 )

(2) Un organizator de jocuri de noroc la distanţă licenţiat în România, trebuie să furnizeze autorităţilor de monitorizare
şi control ale O.N.J.N. acces neîntrerupt, securizat, de la distanţă, la serverul în oglindă şi la serverul de siguranţă, situat
pe teritoriul României, inclusiv la baza de date de pe serverul central al organizatorului care conţine informaţii cu privire
la jocurile şi participanţii care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă.

(la data 13-feb-2015 Art. 19^1 modificat de Art. I, punctul 30. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

Art. 20
(1) Operatorii economici care desfăşoară activităţi de producţie, distribuţie, reparaţii şi întreţinere pentru mijloacele de
joc, import, export, achiziţie intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activităţi cu mijloace de joc, în scopul
comercializării sau utilizării, sub orice formă, pe teritoriul României, sunt obligaţi să obţină licenţă de la Comitetul de
supraveghere al O.N.J.N. De asemenea, au obligaţia ca în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării
operaţiunilor de producţie, import, export, achiziţie sau livrare intracomunitară în documentele contabile sau a
operaţiunilor de comercializare ori utilizare sub orice formă pe teritoriul României, conform prevederilor Legii
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contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să declare aceste mijloace de joc
O.N.J.N., conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Sunt exceptaţi de la obligaţia de
a deţine licenţă clasa a 2-a organizatorii de jocuri de noroc care desfăşoară activităţile prevăzute în prezentul alineat în
scopul exploatării activităţii pentru care deţin licenţă. Sunt exceptaţi de la obligaţia de a deţine licenţă clasa a 2-a,
pentru o perioadă de 6 luni de la data încetării activităţii, şi organizatorii de jocuri de noroc a căror activitate a încetat
sub orice formă, în vederea vânzării mijloacelor de joc ce sunt în proprietatea acestora în perioada de valabilitate a
licenţei.

(la data 10-nov-2018 Art. 20, alin. (1) modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 250/2018 )

(2) Introducerea pe teritoriul României de mijloace de joc sub orice formă se declară cu 15 zile lucrătoare înainte de
realizarea operaţiunii O.N.J.N., în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi se
poate realiza numai în condiţiile în care se face dovada înregistrării declaraţiei respective la registratura O.N.J.N.

(la data 13-feb-2015 Art. 20, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 31. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

(3) Se interzic producerea, importul, distribuirea, deţinerea, instalarea de mijloace de joc pe teritoriul României, în
scopul organizării de jocuri de noroc, astfel cum acestea sunt definite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, fără licenţă
şi fără notificarea O.N.J.N. Scopul organizării jocurilor de noroc se prezumă dacă mijlocul de joc este identificat la sediul
social, la punctele de lucru, în anexele acestora sau în mijloacele de transport utilizate de operatorii economici, precum
şi în orice spaţiu public în care se află mijloace de joc, indiferent de proprietarul acestora.

(la data 12-iun-2015 Art. 20, alin. (3) modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 124/2015 )

(4) Operatorii economici care vând sau cumpără mijloace de joc sunt obligaţi să declare mijloacele de joc care fac
obiectul tranzacţiei Oficiului, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de
15 zile lucrătoare de la realizarea acesteia.

(la data 19-iul-2013 Art. 20, alin. (4) modificat de Art. 1, punctul 15. din Legea 227/2013 )

(5) Deţinătorii de drept ai mijloacelor de joc care au făcut anterior obiectul autorizării şi care, indiferent de motivele
care stau la baza acestei decizii (casare, export, stocare, conservare etc.), nu mai doresc să exploateze sau să pună
la dispoziţie, sub orice formă, respectivele mijloace de joc sunt obligaţi să declare aceste mijloace de joc Oficiului,
conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data
expirării autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc.»

(la data 19-iul-2013 Art. 20, alin. (5) modificat de Art. 1, punctul 15. din Legea 227/2013 )

(6) Operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe în domeniul jocurilor de noroc la distanţă în România, alţii
decât furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, astfel cum sunt ei definiţi în Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv: operatorii care oferă management şi facilităţi de găzduire pe platforma lor de jocuri, producătorii
şi distribuitorii de software specializat jocurilor de noroc, procesatorii de plăţi, afiliaţii, certificatori şi auditori, sunt
obligaţi să obţină licenţă de la Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. pentru desfăşurarea acestui gen de activităţi,
conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(la data 12-iun-2015 Art. 20, alin. (6) modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 124/2015 )

(7) În perioada de valabilitate a licenţei, un organizator de jocuri de noroc îşi poate vinde echipamentul pentru jocuri de
noroc doar unui producător sau importator - titular de licenţă în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă - sau
unei persoane din afara teritoriului naţional.
(8) Echipamentele pentru jocuri de noroc şi echipamentele de comunicaţii, care sunt deţinute ori sunt folosite pentru
organizarea sau exploatarea jocurilor de noroc fără autorizaţie, vor fi confiscate în favoarea statului, indiferent de
dreptul de proprietate.

(la data 13-feb-2015 Art. 20, alin. (6) completat de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

Art. 21
(1) Răspunderea pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă
revine în totalitate persoanelor juridice care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc.
(2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să asigure jucătorilor participarea la joc cu şanse egale, la mize egale,
jucate pe elemente aleatorii sau, în cazul pariurilor, pe elemente de hazard şi de abilitate a jucătorilor.
(3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi:
a) să desfăşoare exploatarea activităţilor pentru care au fost autorizaţi în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă,
indiferent de tipul acestora, numai cu personal utilizat pe baze contractuale şi să ţină o evidenţă unitară a activităţii
desfăşurate, organizată la nivelul domiciliului fiscal, indiferent de numărul de locaţii în care se desfăşoară activitatea;
b) să facă dovada deţinerii legale în proprietate sau în folosinţă prin asociere în participaţiune, pe baza unui contract de
leasing sau prin contract de închiriere, pentru mijloacele de joc pentru care au fost autorizaţi şi pentru instalaţiile
auxiliare aferente, cu excepţia programelor informatice care pot fi utilizate pe bază de licenţă;
c) să nu utilizeze denumirea de "cazinou", "casino" sau derivate din acestea, cu excepţia organizatorilor care
exploatează acest gen de activitate şi numai pentru locaţiile autorizate în acest sens.
(4) Organizatorii de pariuri sunt obligaţi să desfăşoare exploatarea activităţilor pentru care au fost autorizaţi în
condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, prin intermediul unor programe de prelucrare automată a datelor, unice la
nivelul societăţii organizatoare, indiferent de numărul de locaţii în care se desfăşoară activitatea respectivă, cu
obligativitatea centralizării într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României a informaţiilor care să
evidenţieze totalul taxelor de participare colectate şi totalul premiilor acordate.
(5) [textul din Art. 21, alin. (5) a fost abrogat la 03-apr-2013 de Art. 13, punctul 8. din Ordonanta urgenta 20/2013]
(6) Partenerii, acţionarii semnificativi, membrii echipei manageriale şi ai corpului de control al organizatorului licenţiat de
jocuri de noroc, proprietarul sau chiriaşul unui local în care se desfăşoară jocuri de noroc, angajaţii operatorului de
jocuri de noroc nu pot participa la jocul de noroc organizat de persoana juridică cu care se află în relaţie de
interdependenţă. Personalul O.N.J.N. nu poate participa la jocuri de noroc operate în România de persoane juridice
private.
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(la data 12-iun-2015 Art. 21, alin. (6) modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 124/2015 )

Art. 22
(1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (2), art. 12 alin. (2) şi la art. 11
alin. (2) şi (3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.

(la data 13-feb-2015 Art. 22, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 34. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

(2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 20 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000
lei la 100.000 lei, iar mijloacele de joc respective şi/sau sumele provenite din operaţiunile economice aferente, după
caz, se confiscă.
(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi posibilitatea aplicării
sancţiunii complementare potrivit alin. (4):
a) alterarea mijloacelor de joc sau modificarea de orice natură adusă acestora, a echipamentelor tehnice, a evidenţelor
de gestiune a participanţilor, a câştigurilor acordate şi a sumelor aferente operaţiunilor desfăşurate, precum şi asupra
elementelor de şansă, hazard, a sistemelor de identificare a clienţilor ori de gestionare a operaţiunilor financiare
efectuate de aceştia sau a oricăror cerinţe stabilite şi impuse prin reglementările specifice acestui domeniu;
b) permiterea, în cadrul desfăşurării activităţilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1), a oricărui tip de operaţiuni
de creditare a participanţilor la jocul de noroc;

(la data 13-feb-2015 Art. 22, alin. (3), litera B. modificat de Art. I, punctul 35. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

c) promovarea, de către organizatorul jocurilor de noroc la distanţă definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), prin
intermediul oricărui mijloc de tip interfaţă de conectare, de participare, de transmitere a jocurilor de noroc sau prin
orice alte platforme şi mijloace asimilate, a entităţilor şi a oricăror mijloace de creditare a jucătorilor în scopul
participării la activităţile organizate în acest domeniu;

(la data 13-feb-2015 Art. 22, alin. (3), litera C. modificat de Art. I, punctul 35. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

d) promovarea, prin intermediul activităţilor de joc de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), a oricăror servicii,
mijloace şi activităţi care sunt interzise sau nu sunt reglementate prin intermediul normelor de aplicare a prezentei
ordonanţe de urgenţă ori al altor reglementări specifice.

(la data 13-feb-2015 Art. 22, alin. (3), litera D. modificat de Art. I, punctul 35. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

e) nerespectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (4).
(la data 10-nov-2018 Art. 22, alin. (3), litera D. completat de Art. 1, punctul 3. din Legea 250/2018 )

(4) La constatarea săvârşirii oricăreia dintre faptele contravenţionale prevăzute la alin. (3), comisia poate dispune, în
funcţie de consecinţele produse, măsura revocării licenţei de organizare a jocurilor de noroc.

(la data 24-dec-2010 Art. 22, alin. (2) completat de Art. 1, punctul 22. din Legea 246/2010 )

(5) Nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (7) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei
la 100.000 lei.
(6) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei participarea persoanelor fizice
de pe teritoriul României la activităţi de jocuri de noroc la distanţă, aşa cum sunt definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n),
care nu sunt autorizate de O.N.J.N.

(la data 13-feb-2015 Art. 22, alin. (4) completat de Art. I, punctul 36. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

Art. 23
(1) Desfăşurarea fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc constituie
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.
(2) Constituie infracţiune şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă următoarele fapte:
a) organizarea de jocuri de noroc prin intermediul reţelelor de radio ori prin intermediul altor mijloace de transmisie
asimilate;
b) organizarea de pariuri bazate pe rezultatele unor concursuri clandestine organizate în alte condiţii decât cele
prevăzute de normele legale în vigoare;
c) organizarea de jocuri clandestine ale căror rezultate pot fi influenţate prin dexteritatea mânuitorului mijloacelor de
joc în scopul obţinerii unor venituri;
d) organizarea de jocuri de bingo, în baza aceleiaşi autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc, în mai mult de o
locaţie;
e) organizarea de jocuri-concurs cu câştiguri de orice fel prin intermediul liniilor telefonice sau al altor sisteme de
telecomunicaţie, televiziune ori radio, prin care se condiţionează obţinerea unor avantaje materiale ca rezultat al
răspunsurilor formulate la întrebări de cultură generală, inteligenţă sau perspicacitate şi care presupun o taxă de
participare.
(3) Înţelesul noţiunilor de concursuri clandestine şi jocuri clandestine va fi cel prevăzut în normele metodologice de
aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(la data 01-feb-2014 Art. 23 modificat de Art. 219, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012 )

Art. 24
[textul din Art. 24 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 219, punctul 2. din titlul II din Legea 187/2012]
Art. 25
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă fapta oricărei persoane care:
a) alterează sau înlocuieşte prin orice mijloc rezultatul unui joc după ce acesta a fost stabilit;
b) plasează sau modifică o miză după ce rezultatul unui joc a fost stabilit;
c) foloseşte sau deţine în vederea folosirii într-o sală de jocuri orice dispozitiv prin a cărui utilizare sunt alterate
elementele de şansă şi metodele de selecţie prin care se modifică rezultatul jocului, suma sau frecvenţa plăţii într-un
joc de noroc;
d) foloseşte sau deţine în vederea folosirii într-o sală de jocuri jetoane - sau orice alt suport material al taxei de
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participare la jocurile respective - false, ştiind că acestea sunt falsificate;
e) organizează sau exploatează jocuri frauduloase.
f) comunică autorităţilor competente informaţii false cu privire la activitatea de jocuri de noroc pe care o desfăşoară,
organizează sau o exploatează, refuză să furnizeze informaţiile solicitate ori obstrucţionează controlul efectuat de
organele cu atribuţii de supraveghere şi control în acest domeniu;
g) comunică autorităţilor competente informaţii incomplete, în scopul de a disimula anumite situaţii reale referitoare la
activitatea de jocuri de noroc sau de a nu intra sub incidenţa prevederilor art. 17 alin. (2);
h) participă, în calitate de participant la un joc de noroc la distanţă definit la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), prin intermediul
unor echipamente şi mijloace tehnice sau al oricăror mijloace asimilate, în scopul de a-şi disimula identitatea ori
identitatea beneficiarului real al operaţiunilor financiare aferente;

(la data 13-feb-2015 Art. 25, litera H. modificat de Art. I, punctul 37. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

i) participă, în calitate de participant la un joc de noroc la distanţă definit la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), deşi face parte din
personalul sau conducerea persoanei juridice care este parte contractuală, privind orice activitate conexă ori legată de
jocul de noroc, în relaţie cu organizatorul licenţiat pe teritoriul României, sau deţine calitatea de asociat ori acţionar în
cadrul acestei persoane juridice;

(la data 13-feb-2015 Art. 25, litera I. modificat de Art. I, punctul 37. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

j) influenţează sau alterează rezultatele unui joc de noroc la distanţă definit la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), indiferent dacă
are calitatea de organizator, participant ori dacă deţine controlul direct sau indirect asupra activităţii de jocuri de noroc
în cauză;

(la data 13-feb-2015 Art. 25, litera J. modificat de Art. I, punctul 37. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

k) [textul din Art. 25, litera K. a fost abrogat la 13-feb-2015 de Art. I, punctul 38. din Ordonanta urgenta 92/2014]
Art. 26
(1) Reclama, publicitatea sau orice activitate cu caracter promoţional privind activităţile şi jocurile de noroc pentru care
nu există licenţă şi autorizaţie, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi confiscarea sumelor provenite din activitatea contravenţională.
(2) Desfăşurarea activităţilor de marketing, reclamă, publicitate sau orice alte activităţi cu caracter promoţional privind
jocurile de noroc la distanţă definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) ori activităţile şi serviciile conexe acestora, pentru
jocurile la distanţă care nu sunt autorizate pe teritoriul României sau desfăşurarea acestor activităţi fără respectarea
prevederilor art. 12 din prezenta ordonanţă de urgenţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
50.000 lei la 100.000 lei şi confiscarea sumelor provenite din activitatea contravenţională.
(3) Nerespectarea prevederilor art. 12 din prezenta ordonanţă de urgenţă constituie contravenţie şi se sancţionează
cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi confiscarea sumelor provenite din activitatea contravenţională.

(la data 13-feb-2015 Art. 26 modificat de Art. I, punctul 39. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

Art. 261

(1) Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (4), (5) şi (6) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei, pentru persoanele juridice.
(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei neprezentarea administratorului
societăţii sau a oricărei altei persoane care a fost convocată de către inspectorii O.N.J.N., în termen de două zile
lucrătoare, pentru a clarifica aspecte legate de verificările în curs în domeniul jocurilor de noroc.

(la data 13-feb-2015 Art. 26^1 modificat de Art. I, punctul 40. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

(3) Nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la
100.000 lei.
(4) Nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (6) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la
5.000 lei.

(la data 12-iun-2015 Art. 26^1, alin. (2) completat de Art. I, punctul 27. din Legea 124/2015 )

Art. 27
În situaţia în care operatorii economici care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc valabilă la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu doresc continuarea activităţii pentru care au fost licenţiaţi, pentru oprirea
activităţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) notifică renunţarea în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă la O.N.J.N. şi
la organele fiscale responsabile cu administrarea din punct de vedere fiscal a acestora;
b) anexează la notificare o declaraţie a administratorului operatorului economic din care să rezulte modalitatea de
conservare, dezafectare sau vânzare a mijloacelor de joc care au fost utilizate în scopul pentru care a fost emisă
autorizaţia pentru exploatarea jocurilor de noroc;
c) achită taxa aferentă autorizaţiilor pentru exploatarea jocurilor de noroc prevăzute de legislaţia în vigoare la
momentul acordării acestora, în cuantumul şi la termenul stabilit prin decizia Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N.

(la data 13-feb-2015 Art. 27 modificat de Art. I, punctul 41. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

Art. 28
(1) Controlul respectării regimului legal al activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, precum şi aplicarea sancţiunilor
se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.

(la data 03-apr-2013 Art. 28, alin. (1) modificat de Art. 13, punctul 9. din Ordonanta urgenta 20/2013 )

(2) Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă le sunt aplicabile dispoziţiile 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.
(3) Regulamentele de joc şi cele de ordine interioară propuse de organizatorii de jocuri de noroc se aprobă de comisie.
(4) Comisia poate aproba regulamentele de joc şi/sau regulamentele de ordine interioară astfel cum acestea au fost
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propuse de organizatori, în forma modificată de către comisie, sau le poate respinge.
(5) Membrii comisiei nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea ori
omisiunea îndeplinirii de către aceştia cu bună-credinţă şi fără neglijenţă a oricărui act sau fapt în legătură cu
exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin comisiei.
(6) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor prevăzute la alin. (5) se
suportă de fiecare ordonator principal de credite care a desemnat membrii în cadrul comisiei, urmând a fi recuperate,
după caz, de la persoana care a căzut în pretenţii.
(7) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru organizatorii de jocuri de noroc şi pot fi atacate la instanţa competentă
conform legii.
Art. 29
(1) Pentru acoperirea riscului de neplată a obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat, organizatorii de jocuri de
noroc sau operatorii economici autorizaţi să exercite controlul tehnic, monitorizarea şi supravegherea pentru jocurile
de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie
fixă sau mobilă, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie
fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de
telefonie fixă sau mobilă sunt obligaţi să constituie un fond de garanţie, pentru fiecare maşină electronică cu câştiguri,
masă de joc din cazinou ori pentru fiecare locaţie, după caz, până la data depunerii documentaţiei în vederea acordării
licenţei de organizare a jocurilor de noroc, în favoarea organului fiscal teritorial la care sunt înregistraţi, prin:

(la data 24-dec-2010 Art. 29, alin. (1) modificat de Art. 1, punctul 27. din Legea 246/2010 )

a) consemnare de mijloace băneşti la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal;
b) scrisoare/scrisori de garanţie bancară emisă/emise de o societate bancară. În conţinutul acesteia emitentul va
menţiona expres că se angajează irevocabil şi necondiţionat, renunţând expres la beneficiul discuţiunii, opoziţiunii şi
diviziunii, să achite obligaţiile fiscale restante în contul indicat de organul fiscal teritorial responsabil cu administrarea din
punct de vedere fiscal a contribuabilului respectiv.
(2) În situaţia în care în cadrul termenului de valabilitate a licenţei pentru exploatarea jocurilor de noroc organizatorul în
cauză solicită acordarea altor autorizaţii pentru exploatarea jocurilor de noroc sau suplimentarea numărului de mijloace
de joc înscrise pe cele în vigoare, după caz, este obligat să reîntregească, înainte de depunerea solicitării, fondul de
garanţie existent.
(3) Organizatorii activităţii de pariuri sunt obligaţi să reîntregească fondul de garanţie înainte de depunerea notificării
privind extinderea activităţii cu o nouă locaţie.
(4) Organizatorii au obligaţia de a menţine sau completa fondul de garanţie constituit la nivelul corespunzător
numărului de maşini electronice cu câştiguri, mese de joc din cazinou sau locaţii, după caz, pentru care deţin sau
solicită autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc.
(5) Neprezentarea documentelor care atestă constituirea sau suplimentarea fondului de garanţie existent, conform
alin. (1) şi (2), atrage respingerea solicitării sau, pentru organizatorii care se încadrează în prevederile alin. (3),
revocarea licenţei acordate organizatorului în cauză.
(6) În situaţia în care organele fiscale teritoriale vor utiliza garanţia constituită în condiţiile alin. (1)-(3), vor înştiinţa
organizatorii despre acest fapt, organizatorii având obligaţia reconstituirii garanţiei până la primul termen de plată a
obligaţiilor care le revin faţă de bugetul general consolidat.
(7) În situaţia în care perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară expiră în cadrul termenului de valabilitate a
licenţei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizaţiei/autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, după caz,
organizatorul în cauză are obligaţia de a prezenta o nouă scrisoare de garanţie sau un alt document emis de
societatea bancară, din care să rezulte prelungirea acesteia, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de expirarea
termenului de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară anterioare.
(8) Nivelul garanţiilor pentru acoperirea riscului de neplată este următorul:
a) 167 euro pentru fiecare maşină electronică cu câştiguri sau post, după caz, al cărei proprietar este organizatorul ori
300 euro pentru fiecare maşină electronică cu câştiguri sau post, după caz, în cazul în care organizatorul o deţine sub
o altă formă, după caz, dar nu mai mult de 60.000 euro la nivelul unui singur organizator;
b) 10.000 euro pentru fiecare masă de joc din incinta cazinoului, dar nu mai mult de 175.000 euro la nivelul unui singur
organizator;
c) 5.000 euro pentru fiecare sală în care se organizează jocuri de bingo, dar nu mai mult de 7.000 euro la nivelul unui
singur organizator;
d) 7.000 euro pentru activitatea operatorului economic organizator de pariuri în cotă fixă, pariuri mutuale şi pariuri în
contrapartidă şi câte 100 euro pentru fiecare punct de lucru (agenţie) în care acesta îşi desfăşoară activitatea, dar nu
mai mult de 100.000 euro la nivelul unui singur organizator;
e) 100.000 euro pentru jocurile de noroc de tip: pariuri în cotă fixă on-line, pariuri mutuale on-line sau pariuri în
contrapartidă on-line;
f) 100.000 euro pentru jocurile bingo şi keno on-line;
g) 100.000 euro pentru jocurile tip cazinou on-line;
h) 250.000 euro pentru operatorul de certificare sau auditare pentru jocurile de noroc on-line, conform prevederilor
art. 20 alin. (6) din prezenta ordonanţă de urgenţă;
i) 250.000 euro pentru activitatea operatorului economic organizator de jocuri de noroc bingo organizate prin
intermediul sistemelor reţelelor de televiziune;

(la data 13-feb-2015 Art. 29, alin. (8) modificat de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 92/2014 )

j) 33.000 euro pentru locaţia din Bucureşti a unui club de poker, 23.000 euro pentru locaţia din ţară a unui club de
poker, dar nu mai mult de 55.000 euro la nivelul unui singur organizator.

(la data 12-iun-2015 Art. 29, alin. (8), litera I. completat de Art. I, punctul 28. din Legea 124/2015 )

(9) În situaţia în care organizatorul de jocuri specifice activităţii de cazinou exploatează în incinta acestuia şi maşini
electronice cu câştiguri, este obligat să constituie fondul de garanţie prin însumarea obligaţiilor care îi revin din aplicarea
prevederilor alin. (8) lit. a) şi b).
(10) Pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (6) sau (7), comisia poate dispune măsura revocării licenţei de
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organizare a jocurilor de noroc emise în favoarea organizatorului respectiv.
Art. 30
(1) Pedeapsa aplicată persoanei juridice pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă
este amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei şi pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice.
(2) Dispoziţiile Codului penal privind confiscarea specială se aplică corespunzător pentru faptele penale prevăzute de
prezenta ordonanţă de urgenţă.
(3) [textul din Art. 30, alin. (3) a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 94 din titlul II din Legea 255/2013]
Art. 31
(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu
excepţia art. 27 alin. (1), care intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I, şi a art. 22, 23, 24, 25, 26 şi 30, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de
urgenţă, Guvernul va aproba prin hotărâre normele metodologice de aplicare a acesteia.
Art. 32
La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:
a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de
noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 166/1999, cu modificările şi completările ulterioare;
b) art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română"
- S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 25 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 288/2001, cu modificările ulterioare, Statutul Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. modificându-se în
mod corespunzător;
c) art. 3 lit. a), c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului
naţional de solidaritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare;
d) art. 13 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
e) art. 51 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006;
f) art. 70 alin. (1) lit. g), art. 71 alin. (1) lit. e) şi art. 74 lit. d) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000,
publicată în Monitorul Oficial ăl României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea
Viceprim-ministru,

ministrul administraţiei şi internelor,
Dan Nica

Ministrul turismului,
Elena Gabriela Udrea

ANEXĂ:
1. Taxe anuale percepute pentru activităţile din domeniul jocurilor de noroc
I. Taxe aferente licenţei de organizare a jocurilor de noroc (anuale)
A) Pentru jocurile loto: 115.000 euro
B) Pentru pariurile mutuale: 45.000 euro
C) Pentru pariurile în cotă fixă: 25.000 euro
D) Pentru pariurile în contrapartidă: 25.000 euro
E) Pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor: 95.000 euro
F) Pentru jocurile caracteristice clubului de poker: 15.000 euro
G) Pentru jocurile tip slot-machine: 20.000 euro
H) Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: 10.000 euro
I) Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 70.000 euro
J) Pentru jocurile de noroc la distanţă se acordă 3 categorii de licenţe după cum urmează:
Licenţă clasa 1: pentru jocurile de noroc la distanţă prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. i)-n) din ordonanţa de urgenţă. Se
acordă operatorilor care organizează jocuri de noroc la distanţă care au contract direct cu jucătorul şi se calculează în
funcţie de cifra de afaceri a organizatorului, după cum urmează:

C ifra de afaceri Taxa de licenţa anuală
Până la 500.000 euro/an 6.000 euro
500.001-1.000.000 euro/an 24.000 euro
1.000.001-5.000.000 euro/an 60.000 euro
5.000.001-10.000.000 euro/an 96.000 euro
Peste 10.000.000 euro/an 120.000 euro

Licenţă clasa a 2-a: pentru persoanele juridice implicate în domeniul jocurilor de noroc tradiţionale şi la distanţă,
precum şi organismelor de evaluare a conformităţii. Se acordă:
(i)operatorilor care oferă management şi facilităţi de găzduire pe platforma de jocuri, alţii decât furnizorii de reţele şi
servicii de comunicaţii electronice, astfel cum sunt definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind
comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările
ulterioare, 6.000 euro/an;
(ii)operatorilor economici care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 20 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă: 6.000
euro/an;
(iii)procesatorilor de plăţi: 6.000 euro/an;
(iv)firmelor producătoare şi/sau distribuitoare de software specializat în domeniul jocurilor de noroc: 6.000 euro/an;
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(v)afiliaţilor 6.000 euro/an;
(vi)certificatorilor: 6.000 euro/an;
(vii)auditorilor: 6.000 euro/an;
(viii)organismelor de evaluare a conformităţii 6.000 euro/an.
Licenţă clasa a 3-a: pentru jocurile loto - la distanţă - monopol de stat prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h) din
ordonanţa de urgenţă. Se acordă operatorului de jocuri tip loteristic: 115.000 euro.
K) Pentru Festivalul de poker: 5.000 euro
L) Pentru jocuri temporare tip cazinou (valabilă 3 luni): 23.750 euro
M) Pentru jocuri temporare tip slot-machine (valabilă 3 luni): 5.000 euro
N) Pentru jocuri temporare tip bingo în sală (valabilă 3 luni): 2.500 euro
O) Pentru jocuri tip tombolă - joc tradiţional: 5.000 euro
P) Pentru jocurile de videoloterie - joc tradiţional: 50.000 euro
II. Taxe aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc (anuale)
A) Pentru jocurile tradiţionale de tip loto: 180.000 euro
B) Pentru pariuri mutuale - tradiţionale: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel
cum sunt definite la art. 11 din ordonanţa de urgenţă, dar nu mai puţin de: 90.000 euro
C) Pentru pariuri în cotă fixă - tradiţionale: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului,
astfel cum sunt definite la art. 11 din ordonanţa de urgenţă, dar nu mai puţin de: 90.000 euro
D) Pentru pariuri în contrapartidă - tradiţionale: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul
organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 11 din ordonanţa de urgenţă, dar nu mai puţin de: 90.000 euro
E) Pentru jocuri de noroc caracteristice cazinourilor:
(i)pentru fiecare masă, în municipiul Bucureşti: 60.000 euro
(ii)pentru fiecare masă, în alte locaţii decât municipiul Bucureşti: 30.000 euro
F) Pentru clubul de poker:
(i)pentru fiecare locaţie, în municipiul Bucureşti: 70.000 euro
(ii)pentru fiecare locaţie, în alte locaţii decât municipiul Bucureşti: 30.000 euro
G) Pentru fiecare mijloc de joc tip slot-machine:
(i)slot machine clasa A: 3.600 euro
(la data 29-dec-2018 punctul 1., subpunctul II.., litera G. din anexa 1 modificat de Art. 58, punctul 8. din capitolul III din Ordonanta urgenta

114/2018 )

(ii)aparatele electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat clasa B: 1.500 euro
H) Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: 7.000 euro pentru fiecare sală, precum şi 3% din valoarea nominală
a cartoanelor achiziţionate de la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., care se achită în avans la
Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor
I) Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 16% din veniturile din
jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 11 din ordonanţa de urgenţă, dar nu
mai puţin de: 115.000 euro
J) Pentru jocurile de noroc la distanţă clasa 1: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului,
astfel cum sunt definite la art. 11 din ordonanţa de urgenţă, dar nu mai puţin de: 100.000 euro
K) Pentru jocurile de noroc la distanţă clasa a 3-a: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul
organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 11 din ordonanţa de urgenţă, dar nu mai puţin de: 100.000 euro.
L) Pentru Festivalul de poker: 20.000 euro
M) Pentru jocuri temporare tip cazinou (valabilă 3 luni): 10.000 euro
N) Pentru jocuri temporare tip slot-machine clasa A (valabilă 3 luni): 650 euro
O) Pentru jocuri temporare tip bingo în sală (valabilă 3 luni): 1.750 euro, pentru fiecare locaţie, precum şi 3% din
valoarea nominală a cartoanelor achiziţionate de la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., care se achită în
avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor
P) Pentru jocuri tip tombolă - joc tradiţional: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului,
astfel cum sunt definite la art. 11 din ordonanţa de urgenţă
2. Valoarea minimă a capitalului social subscris şi vărsat la data solicitării cererii de obţinere a licenţei de organizare a
jocurilor de noroc*)
*) În situaţia în care acelaşi organizator solicită licenţă de organizare a jocurilor de noroc care implica utilizarea mai
multor categorii de mijloace de joc, condiţia de existenţă a unei valori minimale a capitalului social subscris şi vărsat la
data cererii de obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc se aplică cumulativ.
A) Pentru organizatorii care exploatează jocuri loto: minimum 2.000.000 lei
B) Pentru organizatorii care exploatează pariuri mutuale: minimum 1.000.000 lei
C) Pentru organizatorii care exploatează pariuri în cotă fixă: minimum 1.000.000 lei
D) Pentru organizatorii care exploatează pariuri în contrapartidă: minimum 1.000.000 lei
E) Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc caracteristice cazinourilor: minimum 1.000.000 lei
F) Pentru organizatorii care exploatează jocurile tip slot-machine: minimum 30.000 lei
G) Pentru organizatorii care exploatează jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: minimum 100.000 lei
H) Pentru organizatorii care exploatează jocurile de noroc on-line definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-m) din ordonanţa de
urgenţă: minimum 1.000.000 lei
I) Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de
televiziune: minimum 1.000.000 lei
J) Pentru organizatorii de jocuri temporare: minimum 1.000.000 lei
K) Pentru organizatorii de festivaluri de poker: minimum 100.000 lei
L) Pentru organizatorii de cluburi de poker: minimum 100.000 lei
3. Taxe speciale
A) Pentru videoloterie (VLT): 3% aplicată asupra venitului din jocurile de noroc ale operatorului licenţiat. Taxa se
virează în totalitate la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, pentru luna anterioară.

(la data 29-dec-2018 punctul 3., litera A. din anexa 1 modificat de Art. 58, punctul 9. din capitolul III din Ordonanta urgenta 114/2018 )
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B) Taxa de acces - bilet de intrare:
(i)pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor: 50 lei
(ii)pentru jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker: 30 lei
C) _
(i)Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slot-machine prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) şi
pentru videoloterie (VLT): 400 euro/post autorizat/an, care se achită de organizator odată cu taxa de autorizare
D) Taxe administrative pentru solicitarea licenţei pentru jocurile de noroc la distanţă:
(i)taxa analiză documentaţie: 2.500 euro plătiţi la depunerea cererii pentru o licenţă de jocuri de noroc la distanţă,
împreună cu depunerea documentelor prevăzute în ordonanţa de urgenţă;
(ii)taxa de eliberare licenţă: 8.500 euro/an/licenţă.
4. Valoarea în lei atât a taxelor pentru jocuri de noroc, cât şi a garanţiilor stabilite în moneda euro se determină prin
transformarea sumelor exprimate în echivalent euro pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a
lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acest curs se utilizează pe toată
durata anului următor.

(la data 12-iun-2015 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 30. din Legea 124/2015 )

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 439 din data de 26 iunie 2009
*) Din cuprinsul ordonanţei de urgenţă a Guvernului se elimină sintagma "jocurile bingo organizate prin intermediul
sistemelor reţelelor de televiziune".

(la data 27-aug-2012 Actul modificat de Art. 20, punctul 10. din capitolul II din Ordonanta 17/2012 )

*) În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "Comisia de autorizare a jocurilor de noroc" se înlocuieşte cu
sintagma "Comitetul de supraveghere", sintagma "direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice" se
înlocuieşte cu sintagma «Direcţia generală de autorizare jocuri de noroc" şi sintagma "Ministerul Finanţelor Publice" se
înlocuieşte cu sintagma "Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc".

(la data 19-iul-2013 Actul modificat de Art. 1, punctul 16. din Legea 227/2013 )

*) ATENŢIE! Nota introdusă de pct. 10 al art. 20 din O.G. nr. 17/2012, potrivit căreia «Din cuprinsul
ordonanţei de urgenţă a Guvernului se elimină sintagma "jocurile bingo organizate prin intermediul
sistemelor reţelelor de televiziune"», se abrogă începînd cu 8 noiembrie 2013, în temeiul abrogării punctului
care a introdus-o.

(la data 08-nov-2013 Actul modificat de Art. 1 din Legea 280/2013 )

*) Potrivit art. VIII: (1)În anul 2020 operatorii de jocuri de noroc prevăzuţi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror licenţe de organizare a jocurilor de noroc intră sub
incidenţa art. 332 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pot formula cereri pentru reautorizarea activităţii până cel mai
târziu în 90 de zile de la data încetării stării de urgenţă decretate.
(2)În anul 2020 operatorii de jocuri de noroc prevăzuţi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror autorizaţii de
exploatare a jocurilor de noroc intră sub incidenţa art. 332 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pot formula
cereri pentru reautorizarea activităţii până cel mai târziu în 90 de zile de la încetarea stării de urgenţă decretate.
(3)Pe durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, obligaţiile de plată aferente autorizaţiilor de exploatare a
jocurilor de noroc tradiţionale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 246/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi
completările ulterioare, se suspendă.
(4)Pentru activităţile prevăzute la alin. (3) nu se aplică sancţiunile prevăzute Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
77/2009, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la neplata taxelor aferente autorizaţiilor de exploatare a
jocurilor de noroc, dacă plata taxelor care intră sub incidenţa prevederilor alin. (3) se efectuează în cel mult 30 de zile
lucrătoare de la încetarea stării de urgenţă decretate.
(5)Operatorii de jocuri de noroc care intră sub incidenţa alin. (3) nu datorează taxe aferente autorizaţiilor de
exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga perioadă a stării de urgenţă decretate."

(la data 16-apr-2020 Actul a se vedea referinte de aplicare din Art. VIII din Ordonanta urgenta 48/2020 )

Ordonanta urgenta 77/2009 - forma sintetica pentru data 2020-12-18

pag. 22 12/18/2020 : lex@snppc.ro



ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de
gestionare a câinilor fără stăpân

(la data 16-mar-2014 a se vedea referinte de aplicare din Norma din 2014 )
(la data 29-apr-2002 actul a fost aprobat de Legea 227/2002 )
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 1
(1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a înfiinţa, în funcţie de necesităţi,
în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, servicii specializate pentru
gestionarea câinilor fără stăpân.
(2) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân înfiinţate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale vor
gestiona baza de date organizată la nivelul acestora.
(3) La nivelul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân se înfiinţează Registrul de evidenţă a câinilor
fără stăpân capturaţi de pe raza unităţilor administrativ - teritoriale.
(4) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică modul de aplicare a prevederilor prezentei
ordonanţe de urgenţă de către unităţile administrativ-teritoriale.

(la data 29-sep-2013 Art. 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 258/2013 )

Art. 11

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresia «câine fără stăpân» are următoarea semnificaţie: orice câine
crescut, adăpostit, ţinut pe domeniul public, în locuri publice sau în spaţiile adiacente acestora, în afara proprietăţii
stăpânului sau deţinătorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificaţi prin
microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor.

(la data 29-sep-2013 Art. 1 completat de Art. I, punctul 2. din Legea 258/2013 )

Art. 2
(1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a amenaja şi de a suplimenta din
fonduri proprii în funcţie de necesităţi, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1, adăposturile publice pentru câinii fără
stăpân.
(2) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a încadra în serviciile specializate
pentru gestionarea câinilor fără stăpân cel puţin un tehnician veterinar pentru evidenţă şi supraveghere.
(3) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a asigura prin servicii specializate
asistenţa medicală veterinară, efectuarea unor acţiuni sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia sanitar - veterinară,
precum şi identificarea şi înregistrarea câinilor fără stăpân exclusiv cu medicii veterinari de liberă practică, organizaţi în
condiţiile legii.
(4) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate numai către persoane juridice,
asociaţii sau fundaţii care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor. Acestea vor contracta servicii
veterinare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(5) Programul de lucru în relaţiile cu publicul al adăposturilor pentru câinii fără stăpân va fi zilnic, de luni până vineri, în
intervalul orar 10,00-18,00.

(la data 29-sep-2013 Art. 2 modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 258/2013 )

Art. 3
(1) În adăposturile ce aparţin asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor pot fi cazaţi câini fără stăpân care vor
fi supuşi acţiunilor sanitar-veterinare conform legislaţiei în vigoare şi vor fi identificaţi prin microcipare sau prin alt mijloc
alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
(2) Adăposturile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă asigurată, prin contract, asistenţă medicală veterinară.
(3) Formularele-tip de revendicare şi adopţie care sunt completate la nivelul adăposturilor asociaţiilor şi fundaţiilor
pentru protecţia animalelor se transmit medicului veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, deţinător al
contractului de prestări-servicii, în termen de 48 de ore de la data revendicării/adopţiei, în vederea înregistrării acestora
în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.

(la data 29-sep-2013 Art. 3 modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 258/2013 )

Art. 4
(1) Câinii fără stăpân vor fi cazaţi în adăposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân, pentru o perioadă
de 14 zile lucrătoare. Populaţia trebuie informată despre existenţa adăpostului, programul de vizitare, posibilitatea de
adopţie sau revendicare, prin afişare la sediul adăpostului şi al serviciului specializat.
(2) Condiţiile minime pentru funcţionarea adăposturilor pentru câini sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(3) Capturarea, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea şi controlul bolilor câinilor în
adăposturi se realizează cu respectarea normelor şi măsurilor sanitar - veterinare prevăzute în anexa nr. 2.
(4) Serviciile speciale pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia ca, de îndată ce a fost identificat proprietarul,
acesta să fie notificat, în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a) sau, după caz, până la expirarea termenului
prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b).
(5) Proprietarul va suporta contravaloarea cheltuielilor de întreţinere a câinelui în cuantumul stabilit prin hotărâre a
consiliului local.

(la data 29-sep-2013 Art. 4 modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 258/2013 )

Art. 5
(1) Animalele bolnave incurabil, declarate ca atare, în urma unui examen medical, efectuat de medicul veterinar,
examen la care pot asista reprezentanţi din partea organizaţiilor neguvernamentale pentru protecţia animalelor, în
baza fişei de observaţie, vor putea fi eutanasiate de îndată.
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(2) Eutanasia este un act de sacrificare prin procedee rapide şi nedureroase a câinilor prevăzuţi la alin. (1).
(3) Eutanasia este singura procedură admisă de suprimare a vieţii animalelor care fac obiectul prezentei ordonanţe de
urgenţă.

(la data 29-sep-2013 Art. 5 modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 258/2013 )

Art. 6
(1) Eutanasierea câinilor se efectuează numai de către un medic veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii,
conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 3.
(2) Se interzice uciderea câinilor de către alte persoane decât cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sau
prin alte metode decât eutanasierea.

(la data 29-sep-2013 Art. 6 modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 258/2013 )

Art. 7
(1) În termenul prevăzut la art. 4 alin. (1), câinii capturaţi şi înregistraţi în evidenţele adăposturilor pot fi revendicaţi sau
adoptaţi după cum urmează:
a) în primele 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în evidenţele adăposturilor, câinii pot fi revendicaţi de către
proprietari;
b) după expirarea termenului prevăzut la lit. a) şi până la expirarea termenului de 14 zile lucrătoare, câinii pot fi
revendicaţi sau adoptaţi de către persoane fizice sau juridice, din ţară sau din străinătate, în condiţiile legii;
c) revendicarea şi adopţia sunt gratuite.
(2) Câinii nerevendicaţi sau neadoptaţi vor fi eutanasiaţi, în baza unei decizii emise de către o persoană împuternicită în
acest sens de către primar, în termenul stabilit prin această decizie. Termenul va fi stabilit avându-se în vedere
capacităţile de cazare şi disponibilităţile bugetare. Acest termen poate fi modificat motivat.
(3) Decizia de eutanasiere se emite pentru fiecare câine în parte, după ce se constată că au fost parcurse toate
etapele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
(4) Până la îndeplinirea procedurii de eutanasiere, câinii pot fi revendicaţi sau adoptaţi.
(5) Cheltuielile necesare aducerii la îndeplinire a procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se suportă
din bugetul local şi/sau din alte surse.

(la data 29-sep-2013 Art. 7 modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 258/2013 )

Art. 8
(1) Încredinţarea câinilor spre revendicare şi adopţie se face numai după ce aceştia au fost consultaţi de către medicul
veterinar de liberă practică, deparazitaţi, vaccinaţi antirabic, sterilizaţi şi identificaţi prin microcipare sau prin alt mijloc de
identificare stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Câinii revendicaţi
sau adoptaţi vor fi sterilizaţi, excepţie făcând câinii cu regim special, astfel cum sunt definiţi în normele metodologice de
aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Revendicarea şi adopţia câinilor de către solicitanţi se fac pe baza unei declaraţii-angajament, al cărei model este
prevăzut în anexele nr. 4 şi 5.
(3) Adopţia câinilor din adăposturi se face cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) prezentarea de către adoptator a dovezii spaţiului din care să rezulte condiţiile corespunzătoare de creştere şi
adăpostire a câinilor;
b) prezentarea de către adoptator a dovezii resurselor materiale pentru creşterea şi întreţinerea câinilor;
c) prezentarea de către adoptator a acordului asociaţiilor de proprietari sau, după caz, a vecinilor, în cazul adoptării a
mai mult de 2 câini;
d) înregistrarea, imediat după adopţie, a câinilor în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.
(4) Proprietarii sau deţinătorii de câini, persoane fizice sau persoane juridice, au obligaţia identificării acestora prin
microcipare sau prin alt mijloc de identificare stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor.

(la data 29-sep-2013 Art. 8 modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 258/2013 )

Art. 9
Cadavrele câinilor eutanasiaţi sau cele colectate de pe străzi vor fi incinerate, cu respectarea normelor sanitar -
veterinare în vigoare, interzicându-se folosirea lor pentru obţinerea de piei, grăsimi, carne, făină proteică şi de alte
produse.

(la data 29-sep-2013 Art. 9 modificat de Art. I, punctul 10. din Legea 258/2013 )

Art. 10
Adăposturile publice din cadrul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum şi adăposturile
asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor ţin registre speciale, vizate de medicul veterinar de liberă practică,
organizat în condiţiile legii, în care se menţionează următoarele: data capturării, data şi ora cazării în adăpost,
caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini prinşi, revendicaţi, adoptaţi, returnaţi şi eutanasiaţi, motivul
eutanasierii, substanţa utilizată şi numele persoanei care realizează eutanasia, numărul de microcip sau al mijlocului
alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor,
numărul fişei de adopţie, data deparazitării, data vaccinării antirabice, data sterilizării, data predării cadavrelor la
societăţile care vor executa incinerarea, precum şi persoanele care au instrumentat manoperele respective.

(la data 29-sep-2013 Art. 10 modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 258/2013 )

Art. 11
(1) Acţiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare, revendicare/adopţie se realizează cu
respectarea normelor şi măsurilor sanitar - veterinare referitoare la protecţia animalelor, iar la acestea vor participa şi
reprezentanţi ai asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor.
(2) Reprezentaţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor vor participa la acţiunile prevăzute la alin. (1),
atât în cadrul adăposturilor publice din cadrul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, cât şi în
cadrul adăposturilor private care sunt în parteneriat cu consiliile locale.

(la data 29-sep-2013 Art. 11 modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 258/2013 )
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Art. 12
Serviciile publice pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivel local, precum şi adăposturile aparţinând organizaţiilor şi
fundaţiilor pentru protecţia animalelor au obligaţia de a comunica lunar direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti numărul de câini înregistraţi şi numărul de microcip sau al mijlocului
alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
Toate datele sunt centralizate la nivel naţional de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor.

(la data 29-sep-2013 Art. 12 modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 258/2013 )

Art. 13
(1) Se interzice abandonul câinilor revendicaţi ori adoptaţi în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Abandonul constă în lăsarea unui câine revendicat ori adoptat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă pe
domeniul public, fără hrană, adăpost ori tratament medical.

(la data 01-feb-2014 Art. 13 modificat de Art. 100, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012 )

Art. 131

Persoanele juridice de drept public sau de drept privat care cresc sau adăpostesc provizoriu câini sunt direct
răspunzătoare, prin reprezentantul lor legal, de respectarea legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare şi a prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 132

Este obligatorie sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân aparţinând rasei comune, metişii acestora, excepţie făcând
exemplarele cu regim special prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţei de urgenţă.
Art. 133

(1) Proprietarii, deţinătorii temporari ai câinilor, persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau de drept privat,
adăposturile publice şi ale asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor care dau spre revendicare şi adopţie câini
au obligaţia să îi înregistreze în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.
(2) Unităţile medical-veterinare înregistrate, care efectuează acţiunea de microcipare a câinilor, au obligaţia de a
comunica Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân, în termen de 5 zile de la data implantului, numărul de microcip.
(3) Numărul microcipului este trecut de către medicii veterinari, în mod obligatoriu, în carnetul de sănătate al câinelui şi
în paşaportul câinelui, după caz, ambele documente având serii şi numere unice, conform normelor stabilite de către
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
(4) Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân este gestionat de către Colegiul Medicilor Veterinari.
(5) Identificarea câinilor cu stăpân este obligatorie şi se suportă de către aparţinător.
Art. 134

Acţiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân şi a celor ce urmează să fie daţi spre adopţie se efectuează numai
după identificarea acestora.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că sintagma "numai după identificarea
acestora", cuprinsă în art. 134, prin raportare la teza întâi a acestui articol, referitoare la "acţiunea de vaccinare
antirabică a câinilor cu stăpân" este neconstituţională.

(la data 09-mar-2018 Art. 13^4 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 23/2018 )

Art. 135

În adăposturile serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân, după examinarea acestora de către medicul veterinar,
vor fi recuperate exemplarele clinic sănătoase, neagresive, cu boli uşor tratabile, fără diferenţe de sex, vârstă, talie,
precum şi exemplarele cu regim special.
Art. 136

Proprietarii şi deţinătorii de câini au obligaţia de a menţine igiena în spaţiile publice, în spaţiile adiacente acestora, în
holurile şi căile de acces ale spaţiilor locative.

(la data 29-sep-2013 Art. 13 completat de Art. I, punctul 14. din Legea 258/2013 )

Art. 14
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4 alin. (4) şi art. 133, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
b) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 1, 3, art. 4 alin. (1)- (3), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (5), art. 8 alin. (1)
şi (4), art. 131, 132, 134,135 şi 136, precum şi a condiţiilor prevăzute în declaraţia-angajament, cu excepţia
abandonului, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
c) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), precum şi la art. 10, cu amendă de la 10.000 lei la
20.000 lei;
d) împiedicarea participării reprezentanţilor asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor la acţiunile prevăzute la
art. 11, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.
(2) Constituie infracţiuni următoarele fapte şi se pedepsesc după cum urmează:
a) nerespectarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2), precum şi cruzimile faţă de animale, prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea
nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare, cu închisoare de la 6 luni la 3 ani
sau cu amendă penală de la 1.000 lei la 10.000 lei şi confiscarea câinilor;
b) nerespectarea dispoziţiilor art. 9, cu închisoare de la un an la 3 ani;
c) nerespectarea dispoziţiilor art. 13, cu închisoare de la 2 la 5 ani.

(la data 29-sep-2013 Art. 14 modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 258/2013 )

*) Potrivit art. 100 pct. 2 de modificare a art. 14 din Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare
a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, lege care intră în vigoare la data de 1 februarie 2014, art. 14 ar fi trebuit să
aibă următorul cuprins:
"- Art. 14
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(1)Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a)nerespectarea dispoziţiilor art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3, 4, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 9 şi 10,
precum şi a condiţiilor prevăzute în declaraţia-angajament, cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei;
b)nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
c)nerespectarea dispoziţiilor prevăzute art. 13 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei."
(2)În cazul aplicării contravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. c), se poate dispune, ca sancţiune contravenţională
complementară, interdicţia de a deţine animale pentru o perioadă de la un an la 3 ani."
Însă Legea nr. 258 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân modifică la rândul ei acest articol şi
abrogă prin art. II orice dispoziţie contrară.

(la data 29-sep-2013 Art. 14 a se vedea referinte de aplicare din Art. I, punctul 15. din Legea 258/2013 )

Art. 15
(la data 09-oct-2018 Art. 15 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 106/2018 )
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac, după caz, de persoane împuternicite, potrivit atribuţiilor de
serviciu, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerului Afacerilor
Interne, precum şi de inspectorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân din unităţile administrativ
- teritoriale, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(la data 29-sep-2013 Art. 15 modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 258/2013 )

*) Potrivit art. 100 pct. 3 de modificare a art. 15 din Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare
a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, lege care intră în vigoare la data de 1 februarie 2014, art. 15 ar fi trebuit să
aibă următorul cuprins:
"- Art. 15
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) şi b) se fac de inspectorii poliţiei
sanitare veterinare, iar cea a contravenţiei prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c) se face de către angajaţii serviciilor de
specialitate din cadrul primăriilor, de către organele poliţiei locale ori inspectorii poliţiei sanitare veterinare."
Însă Legea nr. 258 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân modifică la rândul ei acest articol şi
abrogă prin art. II orice dispoziţie contrară.

(la data 29-sep-2013 Art. 15 a se vedea referinte de aplicare din Art. I, punctul 16. din Legea 258/2013 )

Art. 16
Contravenţiilor prevăzute la art. 14 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor.
Art. 17
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
(la data 29-apr-2002 Art. 17 modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 227/2002 )

-****-
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,
Ilie Sârbu
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă
ANEXA Nr. 1: CONDIŢII MINIME pentru funcţionarea unui adăpost pentru câini
A. Cazarea animalelor
- 1. Animalele trebuie să fie separate pentru a se reduce stresul asupra lor şi pentru a controla bolile.
- 2. Animalele vor fi separate pe următoarele criterii:
- a) stare de sănătate;
- b) vârstă;
- c) sex;
- d) grad de agresivitate.
Mamele care alăptează vor fi cazate împreună cu puii.
3.Pardoselile trebuie să fie în pantă, cu scurgerea spre exterior sau în canalizare, pentru a împiedica acumularea apei
pe zonele de acces. Pardoselile trebuie să fie făcute din materiale care pot fi uşor curăţate şi dezinfectate.

(la data 29-sep-2013 punctul A. din anexa 1 modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 258/2013 )

- 4. Pereţii dintre cuşti trebuie să aibă cel puţin 185 cm înălţime şi trebuie să împiedice scurgerea apei şi a dejecţiilor de
la o cuşcă la alta.
- 5. Materialele utilizate pentru pereţii cuştilor pot fi următoarele:
- a) cărămidă tencuită şi vopsită;
- b) metal încastrat în beton;
- c) beton;
- d) plasă de sârmă.
- 6. Deasupra pereţilor despărţitori se pune o plasă de sârmă cu înălţimea de 60 cm.
- 7. Cuştile exterioare pot fi confecţionate din plasă pe stâlpi metalici sau din lemn.
- 8. Adăpostul trebuie să aibă drenaj şi instalaţii corespunzătoare pentru depozitarea încărcăturii de deşeuri zilnice.
Drenarea existentă la fiecare teren de alergare trebuie să împiedice contaminarea cu urină sau cu fecale a altor terenuri
de alergări.
9.Trebuie să existe un control în ceea ce priveşte încălzirea, ventilaţia şi umiditatea corespunzătoare, în vederea
asigurării confortului animalelor.

(la data 29-sep-2013 punctul A. din anexa 1 modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 258/2013 )
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- 10. În toate zonele cu cuşti trebuie să existe un mijloc de circulare a aerului fie cu ajutorul ventilatoarelor de
evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care să poată fi deschise.
- 11. Cuştile exterioare trebuie să fie acoperite în mod obligatoriu. Toate terenurile de alergare în aer liber, în cazul în
care acestea există, trebuie să fie dotate cu gard şi porţi cu lacăte pentru a împiedica îndepărtarea neautorizată a
câinilor.
B. Spaţiile pentru adăpostire şi pentru intervenţii medicale
- 1. Cuştile individuale trebuie să corespundă următoarelor standarde minime:
- a) pentru câinii de talie mare: 120 cm x 160 cm sau 1,92 m{2};
- b) pentru câinii de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm sau 1,92 m{2};
- c) pentru câinii de talie mică: 91 cm x 122 cm sau 1,10 m{2};
- d) cuştile comune nu trebuie să adăpostească mai mult de 4 câini pe o suprafaţă de 6,5 m{2}.
- 2. Locurile împrejmuite trebuie să aibă următoarele dotări:
- a) să existe apă potabilă în permanenţă;
- b) vasele de apă să fie curate şi dezinfectate zilnic şi întotdeauna înaintea aducerii unui nou animal în cuşcă;
- c) vasele pentru alimentare să fie aşezate astfel încât câinii să nu poată urina sau defeca în ele şi să poată fi curăţate
şi dezinfectate uşor;
- d) dacă spaţiile nu sunt încălzite, se pun în mod obligatoriu scânduri pentru odihnă şi culcuşuri;
- e) pentru culcuşurile câinilor tineri se vor folosi pături, prosoape, cutii de carton, care pot fi curăţate şi dezinfectate
uşor.
- 3. Trebuie să fie asigurat suficient spaţiu pentru ca personalul să lucreze comod.
- 4. Spaţiul pentru primire trebuie să fie corespunzător acţiunilor de adopţie.
- 5. Sala pentru eutanasie şi locul de depozitare a cadavrelor nu vor fi accesibile publicului, iar în limita posibilităţilor
pentru cadavre se vor folosi saci de plastic.
- 6. Fiecare adăpost va fi dotat cu o sală de chirurgie sau cu mai multe, în funcţie de capacitate, cu respectarea
normelor sanitare veterinare în vigoare. În aceste săli se vor desfăşura intervenţiile chirurgicale de castrare a
animalelor, precum şi eutanasierea.
C. Controlul bolilor
- 1. Zilnic fiecare animal va fi examinat clinic, iar orice eveniment medical va fi înregistrat în fişa individuală şi în registrul
central.
- 2. Examinarea se va face de către medicul veterinar al adăpostului sau în lipsa acestuia, de către tehnicianul
veterinar.
- 3. Se va instrui fiecare membru al personalului să recunoască semnele de boală şi să le aducă la cunoştinţă
personalului veterinar.
D. Hrănirea câinilor şi curăţenia adăposturilor
- 1. Căţeii în vârstă de 6-12 săptămâni vor fi hrăniţi de 3 ori pe zi, iar câinii în vârstă de peste 12 săptămâni până la 12
luni vor fi hrăniţi de două ori pe zi. Câinii peste un an vor fi hrăniţi o dată pe zi.
- 2. Hrana trebuie să fie întotdeauna proaspătă. Hrana va fi administrată individual şi supravegheat.
(la data 29-apr-2002 punctul D. din anexa 1 modificat de Art. 1, punctul 10. din Legea 227/2002 )

- 3. Toate cuştile, boxele şi spaţiile închise vor fi spălate şi dezinfectate zilnic.
- 4. Fiecare spaţiu de cazare va fi curăţat şi dezinfectat înainte de intrarea unui nou animal.
- 5. În timpul curăţeniei se va evita contactul apei sau al dezinfectantului cu animalele.
E. Vehiculele
- 1. Fiecare adăpost trebuie să aibă unul sau mai multe vehicule pentru transportul câinilor.
- 2. Vehiculele trebuie să ofere câinilor siguranţă, securitate, protecţie împotriva intemperiilor naturii şi aerisire
adecvată. Fiecare câine trebuie să aibă o cuşcă separată. Trebuie să existe o cuşcă separată pentru câinii morţi şi
pentru câinii bolnavi.

(la data 29-apr-2002 punctul E. din anexa 1 modificat de Art. 1, punctul 11. din Legea 227/2002 )

- 3. Vehiculele trebuie să fie curate şi vizibil marcate cu denumirea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân şi cu
numărul de telefon.
- 4. Vehiculul trebuie să posede următorul echipament: plasă, scară, cuşti metalice sau din fibră de sticlă, instrumente
pentru prindere, trusă de prim-ajutor.
- 5. Şoferii vehiculelor trebuie să fie instruiţi să acorde ajutor câinilor bolnavi şi răniţi.
(la data 29-apr-2002 punctul E. din anexa 1 modificat de Art. 1, punctul 11. din Legea 227/2002 )

- 6. Se interzice efectuarea eutanasiei în vehicule de transport pentru câini, dar se permite tranchilizarea câinilor în
suferinţă.

(la data 29-apr-2002 punctul E. din anexa 1 modificat de Art. 1, punctul 11. din Legea 227/2002 )

ANEXA Nr. 2: NORME privind capturarea şi transportul câinilor
A. Capturarea câinilor
- 1. Capturarea câinilor se va face de către personalul angajat al consiliilor locale, care trebuie să fie format din
persoane instruite în acest sens.
- 2. Capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal. Persoanele care capturează câinii fără
stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic.
- 3. Persoanele care capturează câinii vor lucra în echipe de câte doi plus şoferul mijlocului de transport şi vor purta
echipament de protecţie adecvat.
- 4. Personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturarea câinilor se vor folosi
crosele speciale formate din tije din aluminiu, având la capăt o buclă care poate să gliseze sau care se poate strânge în
jurul gâtului câinelui, pentru a permite persoanei calificate să ţină câinele la distanţă şi să îl poată manipula. Bucla trebuie
fixată la lărgimea dorită, pentru a se evita strangularea câinelui, mecanismul de declanşare rapidă fiind utilizat pentru
eliberarea câinelui în caz de urgenţă sau atunci când este pus într-o cuşcă. De asemenea, câinii mai pot fi capturaţi cu
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ajutorul cuştilor-capcană, în care se introduce mâncare şi care sunt dotate cu uşi mobile care cad după intrarea câinelui
în cuşcă, aflate pe sol şi apoi încărcate în autovehicul.

(la data 29-apr-2002 punctul A. din anexa 2 modificat de Art. 1, punctul 12. din Legea 227/2002 )

5.Câinii foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi, pot fi imobilizaţi prin metode adecvate,
cu respectarea legislaţiei sanitar-veterinare.

(la data 29-sep-2013 punctul A. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 19. din Legea 258/2013 )

- 6. Se vor utiliza hidroclorura de ketamină şi xylazina. Injectarea pe cale intramusculară a celor două produse în
asociere este recomandată pentru câini, având un efect rapid, aproximativ 5 minute, şi fiind puţin periculoasă pentru
trecători.
- 7. O altă asociere de produse foarte eficientă - etorfină cu acepromazină - poate fi folosită cu respectarea legislaţiei
în vigoare.
- 8. Armele de captură nu pot fi utilizate pentru capturarea căţeilor, aceştia putând fi răniţi grav.
B. Transportul câinilor
- 1. Câinii docili pot fi transportaţi până la adăposturi în vehicule închise de tip camionetă. Câinii se vor transporta în
cuşti individuale.

(la data 29-apr-2002 punctul B. din anexa 2 modificat de Art. 1, punctul 13. din Legea 227/2002 )

- 2. Se va utiliza un sistem care să reducă la minimum manipularea directă a animalului.
- 3. Cuştile pentru transportul animalelor trebuie să fie alese în funcţie de talia animalului. Cuşca trebuie să fie
întotdeauna mai lungă decât corpul animalului. Aceste cuşti trebuie să fie fabricate din materiale solide pentru a rezista
la uzură. Se pot utiliza şi cuşti din material plastic.
- 4. Vehiculele trebuie să fie bine ventilate şi să protejeze animalele împotriva intemperiilor naturii.
ANEXA Nr. 3: EUTANASIEREA CÂINILOR
1. Vor fi eutanasiaţi câinii prevăzuţi la art. 5 şi 7 din ordonanţa de urgenţă.

(la data 29-sep-2013 punctul 1. din anexa 3 modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 258/2013 )

2. Eutanasierea câinilor se efectuează de către un medic veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii.
(la data 29-sep-2013 punctul 2. din anexa 3 modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 258/2013 )

3. Eutanasierea câinilor se realizează conform ghidului pentru eutanasierea animalelor, aprobat de către Colegiul
Medicilor Veterinari.

(la data 29-sep-2013 punctul 3. din anexa 3 modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 258/2013 )

4. Medicul veterinar este singura persoană care poate avea acces la barbiturice şi care poate decide în privinţa utilizării
medicamentelor periculoase.

(la data 29-apr-2002 anexa 3 modificat de Art. 1, punctul 14. din Legea 227/2002 )

ANEXA Nr. 4: FORMULAR DE ADOPŢIE/REVENDICARE
(la data 29-apr-2002 anexa 4 inlocuit de Art. 1, punctul 15. din Legea 227/2002 )

CONSILIUL LOCAL .........................
Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân
Adresa:
Telefon:
DECLARAŢIE-ANGAJAMENT
nr. ......../.............
Subsemnatul/Subsemnata, ..............................,domiciliat/domiciliată în ........................, str. ................. nr.
....................., bl. ............., et. ....., ap. ....., sc. ..., judeţul/sectorul ................., telefon .....................,
posesor/posesoare al/a BI/CI seria ............. nr. .................., eliberat/eliberată de ............ la data de ................, mă
angajez să revendic/să adopt câinele cu numărul de identificare ..................... sau microcipat cu numărul ..............,
trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, devenind
proprietarul/proprietara acestuia, în următoarele condiţii:
1.să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui;
2.să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat
antirabic;
3.să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia,
în termen de 15 zile;
4.să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau
Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;
5.să permit reprezentanţilor Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze câinele adoptat;
6.câinele va fi crescut şi adăpostit la următoarea adresă: ........................; orice schimbare de locaţie mai mare de 15
zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopţia.
Declar totodată că deţin un număr de ............ câini/nu deţin niciun câine.
Data .................
Semnătura revendicatorului/adoptatorului,
........................
Semnătura reprezentantului
Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân,
........................
(la data 29-sep-2013 anexa 4 modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 258/2013 )

ANEXA Nr. 5: FORMULAR DE ADOPŢIE/REVENDICARE
Antetul
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Adresa:
Telefonul:
DECLARAŢIE-ANGAJAMENT
nr. ......../..........
Subscrisa, .............................., cu sediul în ........................., str. .................... nr. ..........., sectorul/judeţul
......................, telefon .................., înregistrată la .................... sub nr. ..............., reprezentată de .................., în
calitate de ................., legitimat/legitimată cu BI/CI seria .............. nr. ........., eliberat/eliberată de ................. la data
de ..............., se angajează să revendice/adopte câinele cu numărul de identificare ............. sau microcipat cu numărul
............, trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele
condiţii:
1.să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui;
2.să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat
antirabic;
3.să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia;
4.să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau
Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;
5.să permit reprezentanţilor Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze câinele adoptat;
6.câinele va fi crescut şi adăpostit la următoarea adresă: .......................; orice schimbare de locaţie mai mare de 15
zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopţia.
Declar totodată că deţin un număr de ......... câini/nu deţin niciun câine.
Data .................
Semnătura revendicatorului/adoptatorului,
.........................
Semnătura reprezentantului
Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân,
.......................
(la data 29-sep-2013 anexa 5 modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 258/2013 )
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