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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al României 

Partea I nr. 868/28.10.2019 a fost publicată Legea nr. 192 din 25.10.2019 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei 

publice. 
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/Legea_192_din_2019_modificarea_si_completarea_unor_acte_n

ormative_din_domeniul_ordinii_si_sigurantei_publice.pdf 

Precizăm faptul că LEGEA a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial al 

României după ce Curtea Constituțională s–a pronunțat prin Decizia nr. 506/2019 și 
a respins obiecția de neconstituționalitate. 

Prin Lege se propune o serie de măsuri care să conducă la creşterea capacităţii 

de intervenţie în domeniul ordinii şi siguranţei publice, prin aceasta înţelegându-se 
instituirea instrumentelor legale necesare exercitării atribuţiilor de serviciu sau 

îndeplinirii misiunilor, dar şi a celor necesare asigurării unei protecţii juridice şi, mai 
ales, fizice, a personalului angrenat. 

Măsurile propuse sunt însoţite şi de o serie de garanţii oferite cetăţeanului, 
care, prin texte de lege predictibile va cunoaşte care îi sunt drepturile, căror obligaţii 

trebuie să se conformeze, care sunt limitele de acţiune ale poliţistului, motivele 
utilizării unor mijloace din dotare, ş.a.m.d. Măsurile propuse se regăsesc şi în 

legislaţiile altor state, acestea servind ca sursă de inspiraţie la elaborarea proiectului 
de lege. 

Prin această lege se amendează Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, 

Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române și Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de 

Frontieră Române. 

Potrivit actului normativ pentru o perioadă de 180 de zile de la data intrării în 
vigoare, Ministerul Afacerilor Interne, Poliţia Română şi Poliţia de Frontieră Română 

desfăşoară activităţi de informare a populaţiei cu privire la drepturile şi obligaţiile 
persoanelor, drepturile şi obligaţiile organelor de aplicare a legii, astfel cum rezultă 

din aplicarea legii. 
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