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Drepturile şi obligaţiile personalului Poliției locale Suceava în desfăşurarea 

activităţilor de constatare a contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale 

precum și drepturile și obligațiile persoanelor  
care sunt supuse acestor activități 

 
 

Drepturile și obligațiile polițistului local 
 

Poliţistul local este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătură 

cu îndeplinirea atribuţiilor şi a îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite 

prin lege, şi beneficiază de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc 

o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat. 

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul local are următoarele 

drepturi principale: 

a) să efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în următoarele 

situaţii: există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei 

infracţiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este 

interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase; 

b) să invite la sediul poliţiei locale persoanele a căror prezenţă este necesară pentru 

îndeplinirea atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului 

invitaţiei; 

c) să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea şi prinderea persoanelor 

care au comis fapte de natură penală sau contravenţională; 

d) să poarte şi să folosească, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului, 

armamentul, muniţia şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie din dotare; 

e) să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de 

competenţă, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care 

nu pot fi îndeplinite altfel; 

f) să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifică 

utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu; 

g) să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori 

sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală; 

h) să conducă la sediul poliţiei locale sau al unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei 

Române pe cei care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viaţa 

persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de 

săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii. 

Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se 

realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă. 
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În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul local este obligat: 

a) să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţia 

României, republicată, şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale; 

b) să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei; 

c) să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei 

publice centrale şi locale; 

d) să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege; 

e) să îşi decline, în prealabil, calitatea şi să prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de 

serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune 

sau la începutul intervenţiei ce nu suferă amânare, poliţistul local este obligat să se prezinte, 

iar după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să se legitimeze şi să declare funcţia şi 

unitatea de poliţie locală din care face parte; 

f) să intervină şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru 

exercitarea atribuţiilor de serviciu, în raza teritorială de competenţă, când ia la cunoştinţă de 

existenţa unor situaţii care justifică intervenţia sa; 

g) să respecte 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; 

În cazul constatării săvârşirii uneia dintre contravenţiile stabilite prin H.G nr. 

33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 

270/2017, precum şi a modelului planului de remediere, agentul constatator încheie un 

proces-verbal de constatare a contravenţiei prin care se aplică sancţiunea avertismentului şi 

la care anexează un plan de remediere. În această situaţie nu se aplică sancţiuni 

contravenţionale complementare. 

 Agentul constatator are obligaţia să verifice în registrul unic de control dacă 

contravenientul a beneficiat de prevederile Legii prevenirii.  

În cazul persoanelor care nu sunt obligate să ţină registrul unic de control 

reglementat de Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, agentul constatator are 

obligaţia să verifice în evidenţele instituţiei publice din care face parte dacă contravenientul 

a beneficiat de prevederile Legii prevenirii.  

Agentul constatator are obligaţia să facă menţiuni în registrul unic de control cu 

privire la planul de remediere.  

În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la 

cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de 

constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte 

menţiuni", sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal. 
 

 

Drepturi şi obligaţiile persoanelor fizice sau juridice 

Persoanele fizice au următoarele obligații:  

- să furnizeze la cererea polițiștilor locali informații şi documente necesare 

îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin lege;  

- să dea relaţii pentru stabilirea identităţii ori să prezinte actul de identitate ori 

documentele de identitate la solicitare; 

-  să respecte indicațiile primite de la polițistul local aflat în exercitare atribuțiilor de 

serviciu. 

Persoanele juridice au juridice au următoarele obligații: 

- să prezinte documentelor în baza cărora acestea își desfășoară activitatea; 

            - să dețină și să prezinte la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a 

documentelor de provenienţă a mărfurilor, a buletinelor de verificare metrologică pentru 

cântare şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi locale; 



 

- să își însușească  abaterile şi  faptele care au generat încălcări ale reglementărilor 

legale şi a consecinţelor produse de acestea. 

 Persoanelor fizice sau juridice au următoarele drepturi: 

- pot face plângere împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a 

contravenţiilor încheiate de polițiștii locali, în termen de 15 zile de la data înmânării sau 

comunicării acestuia; 

- plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită 

contravenţia.  

 

 


