
 

O  R  D  I  N   

   al ministrului afacerilor interne  

   nr. ______din __.__._______ 

privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie,  

precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor 

 

 

 

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu 

modificările ulterioare, şi al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea 

uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare 

pentru poliţişti, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin: 

 

ART. 1 

Se aprobă Regulamentul pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, prevăzut în 

Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  

ART. 2 

Se aprobă Regulile pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor, prevăzute în Anexa 

nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  

ART. 3 

(1) Articolele de echipament distribuite potrivit structurii normelor de echipare aplicabile până la 

data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 985/2021, pentru modificarea şi completarea 

hotărârea Guvernului nr. 1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, 

însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, se utilizează 

până la data de 31 decembrie 2024. 

(2) Articolele de echipament prevăzute la alin. (1) aflate în stocurile unităţilor de poliţie se pot 

redistribui către instituțiile de învăţământ pentru a fi utilizate la echiparea elevilor/studenţilor, 

potrivit necesităţilor. 

(3) După data de 31 decembrie 2024, articolele de echipament prevăzute la alin. (1) existente în 

stocul unităţilor de poliţie, se declasează de către unităţile care le deţin, conform 

prevederilor legale în vigoare, urmând procedurile de: 

a) valorificare pentru articolele de echipament neiinscripţionate şi/sau care nu au montate 

accesorii;  

b) casare  pentru articolele de echipament inscripţionate şi/sau care au montate accesorii. 

ART. 4 

Ordonatorii de credite răspund de asigurarea drepturilor de echipament prevăzute în Normele privind 

drepturile de echipament pentru efectivele de poliţie, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei 

şi documentului de legitimare pentru poliţişti, cu modificările şi completările ulterioare, în limita 

fondurilor aprobate prin bugetul de stat. 

ART. 5 

Şefii tuturor structurilor Ministerului Afacerilor Interne vizate au obligaţia să urmărească respectarea 

de către personalul din subordine a prevederilor Regulamentului pentru compunerea şi portul 

uniformelor de poliţie. 



Le data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 

236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, 

precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 30 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se 

abrogă. 

ART. 6 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

Ministrul afacerilor internelor, 

LUCIAN NICOLAE BODE 

 


