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Preambul 
 

Dreptul de poliţie al statului se exercită prin intermediul structurilor special create, cu atribuţii 
în domeniul ordinii şi siguranţei publice. La nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor 
structurile cu astfel de atribuţii sunt: Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul 
General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul General al Jandarmeriei, Direcţia Generală de 
Paşapoarte, Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, Direcţia Regim Permise şi 
Înmatricularea Vehiculelor, Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa 
Persoanelor, Autoritatea pentru Străini, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Oficiul 
Naţional Pentru Refugiaţi, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, Serviciile Publice 
Comunitare pentru Evidenţa şi Eliberarea Paşapoartelor Simple şi Serviciile Publice Comunitare 
Regim Permise şi Înmatriculare a Vehiculelor. 

Prezentul ghid se aplică poliţiştilor, poliţiştilor de frontieră şi jandarmilor care-şi desfăşoară 
activitatea în structurile menţionate anterior, denumiţi generic, în continuare, lucrători în domeniul 
ordinii şi siguranţei publice / lucrători. 

În exercitarea funcţiei publice, lucrătorii iau hotărâri cu caracter obligatoriu, urmăresc îndeplinirea 
lor, iar la nevoie le pot impune, potrivit procedurilor legale, utilizând mijloacele din dotare. 

Pericolul de a încălca reglementările legale există permanent, iar condiţii propice pot să apară 
frecvent în activitatea de zi cu zi a lucrătorilor în domeniul ordinii şi siguranţei publice. Sunt avute în 
vedere mediile în care aceştia acţionează, drepturile şi libertăţile care pot fi afectate prin intervenţiile 
lor, precum şi disponibilitatea celor vizaţi prin măsurile poliţieneşti de a oferi lucrătorilor avantaje 
diverse pentru a evita consecinţele aplicării prevederilor legale.  

În acest context, un rol important îl are faptul că lucrătorii în domeniul ordinii şi siguranţei publice 
intră frecvent în contact cu cetăţenii, în sprijinul şi în interesul cărora ei îşi desfăşoară activitatea. 

Tocmai de aceea este necesar un Cod de etică şi deontologie şi un Ghid de aplicarea a acestuia, 
ca instrumente care să surprindă perspectiva normelor morale ale profesiei, cu scopul de a stabili linia 



comportamentală pe care societatea, prin membrii săi, o aşteaptă de la lucrătorii în domeniul ordinii şi 
siguranţei publice.  

 
Etica este ansamblul regulilor de conduită împărtăşite de o comunitate anumită, reguli care 

sunt fundamentate pe distincţia între bine şi rău.  
Etica este o teorie asupra moralei. Un demers etic înseamnă să reflectăm asupra principiilor 

generale (inclusiv pe ce bază aleg un anumit set de principii în raport cu altul) şi să judecăm din 
perspectiva acestor principii ce ar trebui să facă o persoană, inclusiv noi înşine, într-o situaţie 
particulară. 

Rolul eticii este să ajute oamenii şi instituţiile să decidă ce este mai bine să facă, pe ce criterii să 
aleagă şi care le sunt motivaţiile morale în acţiunile lor1. 

Deontologia este doctrina referitoare la normele de conduită şi obligaţiile etice ale unei 
profesii2. Ea este o parte a eticii care se ocupă cu studiul normelor şi obligaţiilor specifice unei 
activităţi profesionale. Deontologia profesională specifică domeniului ordinii şi siguranţei publice 
cuprinde totalitatea regulilor şi uzanţelor care ghidează relaţiile dintre lucrători ori dintre aceştia 
şi cetăţeni.  

Deontologia se susţine ea însăşi pe lege şi prin lege.  
 

I. Necesitatea existenţei Codului de etică şi deontologie al 
poliţistului şi a Ghidului practic de aplicare a acestuia 

 
1. Elaborarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului este admisă implicit de dispoziţiile 

Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului cu modificările şi completările ulterioare. Cu toate 
acestea, urmeză ca prevederile Codului să se aplice tuturor lucrătorilor, aşa cum au fost definiţi în 
preambul, diferenţiat, în funcţie de statutul de personal al acestora. 

De asemenea, Recomandarea Rec. (2001) 10 adoptată de Comitetul Miniştrilor al Consiliului 
Europei, având în vedere diversitatea structurilor de poliţie şi a organizării acestora, optează pentru 
alinierea codurilor de conduită opozabile poliţiilor naţionale la normele Codului european de etică al 
poliţiei, în vederea stabilirii unor orientări şi principii europene comune în măsură să asigure 
compatibilitatea serviciilor oferite, să impună un nivel convenabil din punct de vedere calitativ al 
acestora atât pentru beneficiari, cât şi pentru furnizori. Pe cale de consecinţă, instituţiile cu atribuţii în 
domeniul ordinii şi siguranţei publice îşi vor putea îndeplini mai bine obligaţia de garant al statului de 
drept. 

Un alt argument ce pledează în favoarea existenţei Codului de etică şi deontologie al poliţistului 
se regăseşte în necesitatea instituirii unui instrument în măsură să susţină promovarea unei noi culturi 
profesionale. Astfel, Codul poate constitui un punct de referinţă în formarea personalului, mai ales în 
ceea ce priveşte comportamentul în diverse situaţii determinate de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. 

Identificarea şi instituirea unei stări de echilibru între drepturile cetăţenilor, interesele autorităţilor 
publice şi drepturile şi îndatoririle lucrătorilor, reprezintă un alt obiectiv avut în vedere la elaborarea 
Codului. 

O atenţie deosebită s-a acordat evidenţierii legăturii strânse dintre structurile cu atribuţii în 
domeniul ordinii şi siguranţei publice şi societatea civilă, având în vedere că eficacitatea acţiunilor 
acestora este influenţată în mod direct de susţinerea pe care o primesc din partea cetăţenilor.  

Ca urmare, au fost puse în evidenţă reguli de comportament ale lucrătorilor, cu scopul declarat de 
a întări parteneriatul cu populaţia, prin furnizarea unor servicii de calitate şi/sau informaţii de interes 
public, fără a nesocoti însă confidenţialitatea datelor şi protecţia informaţiilor clasificate. 
 

                                                
1 Mihaela Miroiu, Gabriela Blebea Nicolae, Introducere în etica profesională, Editura Trei, 2001. 
2 A se vedea şi Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”  „Dicţionar Explicativ al Limbii Române 
Moderne”, ediţia a II-a, Editura Univers Enciclopedic Buc. 1998. 



 2. Ghidul de aplicare a Codului de etică şi deontologie al poliţistului nu este un manual de 
proceduri şi nici un instrument disciplinar. 

Acesta nu se substituie statutelor profesionale proprii personalului cu atribuţii în domeniul ordinii 
şi siguranţei publice şi nici altor reglementări legale aplicabile lucrătorilor (de exemplu: Regulamentul 
disciplinei militare ori alte dispoziţii care stabilesc reguli de comportament, indiferent de forma de 
redactare sau titulatura acestora). 

Ghidul îşi propune să evidenţieze perspectiva practică a principiilor şi regulilor de comportament 
exprimate în Codul de etică şi deontologie al poliţistului.  

Realizarea acestor modele de comportament se bazează atât pe “bunul simţ” şi “bunele practici” 
înregistrate în activitatea lucrătorilor din structurile care desfăşoară activităţi de ordine şi siguranţă 
publică, cât şi pe consecinţele în plan etic al unor dispoziţii legale aplicabile în activitatea poliţienească. 

Scopul Ghidului nu este acela de a reprezenta o culegere de speţe comportamentale, ci de 
asigurare a elementelor explicative necesare înţelegerii spiritului şi literei Codului. Particularizările ce 
se impun se vor realiza, de aceea, în procesul de învăţământ pentru formarea iniţială şi continuă, în 
cadrul activităţilor educative, precum şi ca autoevaluare comportamentală a poliţiştilor prin raportare 
la modul de respectare individuală a cerinţelor etice şi deontologice din Cod.  
 

II. Principii ce stau la baza activităţii lucrătorului în domeniul 
ordinii şi siguranţei publice  
 
Ceea ce individualizează profesiile din domeniul ordinii şi siguranţei publice este, în special, 

climatul specific de moralitate. Respectul pentru ordine şi lege, precum şi impunerea respectării acestora, 
nu pot fi realizate decât cu angajaţi care au un comportament fără reproş.  

În acest sens, pentru a fi în măsură să ofere populaţiei servicii corespunzătoare, se recomandă ca 
lucrătorii să cunoască, să înţeleagă şi să respecte principiile fundamentale care trebuie să le guverneze 
conduita profesională. 

 
a) Legalitatea 
Este principiul fundamental care stă la baza activităţii lucrătorilor din domeniul ordinii şi 

siguranţei publice. Potrivit acestui principiu, activităţile şi acţiunile trebuie să se desfăşoare numai în 
spiritul şi cu respectarea prevederilor actelor normative. Este de altfel cunoscut faptul că şi cetăţenii, în 
exercitarea drepturilor si libertăţilor lor, sunt supuşi rigorilor impuse de lege. 

Pornind de la premisa că legile reprezintă garanţia siguranţei cetăţenilor într-un stat democratic, 
orice acţiune sau activitate a structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice trebuie să-şi 
aibă fundamentarea în lege şi numai în lege. 

Respectarea principiului legalităţii se realizează prin: 
• cunoaşterea temeinică de către lucrători a prevederilor legale, precum şi a regulamentelor 

specifice; 
• autocontrol în desfăşurarea acţiunilor/activităţilor; 
• control ierarhic. 
Cunoaşterea prevederilor legale precum şi a regulamentelor specifice presupune existenţa unui 

bagaj informaţional ce trebuie în permanenţă completat. Totodată, interpretarea şi aplicarea cunoştinţelor 
şi evaluarea situaţiilor practice trebuie să fie făcută fără părtinire, cu bună credinţă. 

Autocontrolul se realizează de către fiecare lucrător prin raportarea acţiunilor proprii la normele 
legale, înaintea, pe parcursul şi după desfăşurarea acestora. Această formă de control poate fi apreciată ca 
fiind de o mai mare importanţă în ceea ce priveşte asigurarea legalităţii în raport cu celelalte forme de 
control, având în vedere că activitatea poliţiştilor se desfăşoară nu numai în sediul unităţii sau în 
apropierea acesteia, ci şi în zone sau unităţi teritoriale izolate. În aceeaşi măsură, autocontrolul implică şi 
autocenzura comportamentală. Astfel, atitudinea absolut legală constituie una din premisele garanţiei 
asumării valorilor eticii şi deontologiei profesionale. 



Un alt aspect pe care îl implică principiul respectării legalităţii este vizat de exercitarea 
controlului ierarhic, realizat, în principal de: 

• şefii direcţi şi nemjlociţi; 
• organele cu atribuţii de control. 
Este ştiut faptul că lipsa unui control adecvat poate favoriza apariţia fenomenelor de încălcare a 

legalităţii, prin săvârşirea de abuzuri/abateri sau prin neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu. 
Prin atribuţiile cu care sunt învestite, organele de control vor urmări ca lucrătorii, indiferent de 

grad şi funcţie, să respecte legea dar şi deontologia profesională.  
Deci, lucrătorii din domeniul ordinii şi siguranţei publice vor veghea la respectarea legii, în 

general, potrivit competenţelor ce le revin şi, în acelaşi timp, vor avea în vedere ca prin actele şi faptele 
lor să se situeze în perimetrul legalităţii. Nu trebuie să fie scăpat din vedere nici faptul că legea se cere 
respectată şi apărată, dar, în egală măsură îi şi apără pe lucrătorii care, în rezolvarea diferitelor situaţii 
profesionale, îşi fundamentează acţiunile exclusiv pe baza normelor legale.  

 
b) Egalitate, imparţialitate şi nediscriminare 
Acest principiu trimite în modul cel mai direct la ceea ce înseamnă etică şi deontologie 

poliţienească. Cei trei termeni sunt într-o mare măsură complementari, se suprapun pe unele domenii şi 
pot fi, ca atare, trataţi global. 

Egalitatea presupune, pe de o parte, aşezarea de către lucrător, pe acelaşi plan, a tuturor 
persoanelor, indiferent de împrejurările profesionale în care intră în legătură cu acestea şi, pe de altă 
parte, abordarea în aceeaşi manieră a cazurilor similare.  

Imparţialitatea îl va situa pe lucrător deasupra unor probleme litigioase în care nu trebuie să se 
implice altfel decât profesional. O asemenea poziţie îi va permite să abordeze detaşat de sentimente 
circumstanţele profesionale în care se află. 

Nediscriminarea, ca aspect al acestui principiu, constă în faptul că funcţionarul nu trebuie să se 
lase condus de idei preconcepute, de resentimente, de impulsuri necenzurate atunci când intră în contact 
cu diferite categorii de persoane, indiferent de poziţie socială, sex, religie, rasă etc. 

Este recomandat, prin urmare, ca la judecarea efectelor propriei acţiuni sau a altora, lucrătorul să 
evalueze măsura în care, în practică, s-a ghidat după elementele care definesc principiul analizat – a 
respectat şi asigurat egalitatea, şi-a impus imparţialitatea şi s-a afirmat ca adversar al discriminărilor de 
orice fel.  

Măsurile luate pot crea nemulţumiri în rândul unor categorii de cetăţeni. Deseori, nemulţumirile 
se manifestă paradoxal, chiar în rândul persoanelor care prin actele şi faptele lor încalcă normele legale şi 
de comportament, impuse şi acceptate de societate şi prejudiciază astfel drepturile fundamentale ale 
cetăţenilor, precum şi în rândul rudelor, cunoscuţilor sau prietenilor acestora aflaţi la locul producerii 
evenimentului sau care află despre acesta. Este reacţia clasică prin care aceste persoane încearcă să-şi 
transfere vinovăţia pe seama unor încălcări şi abuzuri închipuite din partea lucrătorilor. Eliminarea 
arbitrarului din timpul intervenţiei, a oricăror atitudini de natură să creeze suspiciuni cu privire la 
imparţialitatea acţiunii şi a măsurilor dispuse sunt de natură să evite posibilele reacţii violente din partea 
celor implicaţi şi chiar să aducă sprijin pentru acţiunea poliţiştilor.  

Consecvenţa manifestată prin aplicarea aceleiaşi proceduri legale pentru fapte similare va acţiona 
în mod cert în favoarea lucrătorilor în domeniul ordinii şi siguranţei publice. În aceeaşi măsură, 
respectarea demnităţii oricărei persoane constituie un alt element care poate contribui la afirmarea 
convingerii că intervenţia a fost nepărtinitoare, legitimă şi nediscriminatorie. 

Se recomandă, de asemenea, declinarea competenţei pentru cazurile de incompatibilitate care ar 
putea pune la îndoială imparţialitatea intervenţiei, fără însă a se prejudicia astfel operativitatea acţiunii. 
Astfel, sarcina desfăşurării în continuare a acţiunii va fi preluată de lucrători care nu se află în asemenea 
situaţii, eliminându-se astfel riscul punerii sub semnul întrebării a imparţialităţii acestora. 
 
 c) Transparenţa 



Este unul dintre principiile care se află la baza activităţii structurilor de ordine şi siguranţă publică 
ca instituţii moderne, de tip democratic şi, implicit, a lucrătorilor acestora. Furnizarea informaţiilor 
referitoare la activităţile desfăşurate poate determina câştigarea încrederii populaţiei. Astfel, aducerea la 
cunoştinţa cetăţenilor, prin mijloace adecvate de informare, a modului în care se efectuează intervenţiile 
(cu precizarea acţiunilor pe care lucrătorul este îndreptăţit să le efectueze, comportamentul impus 
cetăţenilor pe timpul acestora şi riscurile pe care şi le asumă în cazul nerespectării lor), particularizat pe 
tipuri de misiuni, poate determina o reacţie de acceptare, dacă acţiunile se înscriu în tiparul cunoscut de 
societate.  

În acelaşi timp se impune respectarea confidenţialităţii informaţiilor care pot afecta integritatea 
persoanelor, procesul de administrare a probelor, securitatea martorilor sau a altor persoane. 

Respectarea principiului transparenţei, concomitent cu îndeplinirea cerinţelor referitoare la asigurarea 
securităţii datelor, inclusiv a celor cu caracter personal, a impus crearea unor structuri interne /persoane 
specializate în relaţia cu mass-media, care au, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare, atribuţii bine 
definite. 
 

Exigenţe care trebuie să guverneze comunicarea cu mass-media: 
• în cazul în care un jurnalist se va adresa direct unui lucrător, acesta îl va îndruma către 

structura de relaţii publice /ofiţerul de presă care are competenţă în zona producerii 
evenimentului, singura structură abilitată prin lege şi ordine ale ministrului să comunice 
referitor la activităţile profesionale cu mass-media. 

• dacă evenimentul s-a produs într-un loc public, iar un lucrător este prezent la locul faptei, la 
întrebările reprezentanţilor media, va confirma ceea ce se cunoaşte deja despre cazul respectiv, cu 
precizarea că “se efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care aceasta s-a produs, iar 
despre concluziile vor fi prezentate prin intermediul structurilor de relaţii publice”.  

• în cazul în care reprezentantul media ajunge primul la locul faptei şi solicită telefonic date 
despre eveniment, acestuia i se vor oferi informaţiile aflate la dispoziţia structurii de relaţii 
publice, urmând ca rezultatul cercetărilor să îi fie comunicat ulterior. 

• în situaţiile când evenimentul produs ridică probleme de competenţă ori implică intervenţia mai 
multor structuri, atunci, comunicarea cu media se va realiza de către serviciul de profil din cadrul 
inspectoratului general. 

• lucrătorul va rămâne calm în relaţia cu ziaristul, indiferent de împrejurări. 
• filmările realizate de structurile de ordine şi siguranţă publică la locul evenimentului şi 

oferite media se vor face respectând drepturile omului şi dreptul la propria imagine, în 
conformitate cu recomandările Uniunii Europene, ordinele de linie şi dispoziţiile Consiliului 
Naţional al Audiovizualului. 

• în cazul în care filmarea se va realiza de către reprezentanţii presei, lucrătorul responsabil 
cu mediatizarea evenimentului din partea structurii de relaţii publice, le va reaminti acestora 
dispoziţiile Consiliului Naţional al Audiovizualului, în sensul arătat mai sus. 

• orice relatare a unui eveniment către reprezentanţii media va avea un caracter 
nediscriminatoriu, fără referiri la apartenenţa etnică, religioasă, sexuală, socială sau la altă 
formă de apartenenţă a celor implicaţi în eveniment, în conformitate cu normele în vigoare. 

• în relaţia cu mass-media, lucrătorii din structurile de relaţii publice vor ţine cont de 
Decalogul ofiţerului de presă. 

 
d) Capacitatea şi datoria de exprimare 

 Reprezintă posibilitatea lucrătorului de a analiza situaţiile profesionale pe care le întâlneşte şi 
de a-şi exprima punctul de vedere, potrivit pregătirii şi experienţei sale, în vederea îmbunătăţirii calităţii 
şi eficacităţii serviciului. Acest principiu instituie obligaţia asumării unui rol activ în cadrul organizaţiei 
din care acesta face parte, prin prezentarea de opinii pertinente şi argumentate cu privire la modalităţile 
de soluţionare ale unor situaţii profesionale. 



Lucrătorii din domeniul ordinii şi siguranţei publice trebuie să abordeze situaţiile nu doar reactiv, 
prin simpla executare a dispoziţiilor şi prezentarea de rapoarte privind rezultatele obţinute, ci şi proactiv. 
În virtutea acestui principiu, apare obligaţia de a-şi exprima motivat eventualele dezacorduri faţă de 
deciziile care privesc probleme de serviciu şi de a aduce la cunoştinţa superiorilor observaţii bazate pe 
normele legale şi pe experienţa profesională. În acelaşi context se înscrie şi datoria de a informa în timp 
util asupra dotării cu mijloace necorespunzătoare sau insuficiente realizării obiectivului, a datelor 
incomplete transmise odată cu dispoziţia de executare a activităţii, precum şi de a prezenta experienţa 
personală şi experienţele anterioare relevante pentru situaţia respectivă etc. 

Considerăm că modul în care se aplică acest principiu dă, într-un grad însemnat, măsura 
comportamentului fundamentat pe norme etice şi pe respectarea deontologiei profesionale. 

Ca profesionişti, lucrătorii în domeniul ordinii şi siguranţei publice trebuie să-şi prezinte opiniile 
bazate pe experienţa şi cunoştinţele dobândite şi să le susţină fără teama de repercusiuni. În aceeaşi 
măsură, şefii vor promova un climat profesional care să admită şi să încurajeze exprimarea fără rezerve a 
punctelor de vedere diferite. Acest principiu nu poate fi însă invocat pentru a evita, pe criterii subiective, 
participarea sau executarea unei misiuni. 

Orice lucrător trebuie să ştie că deontologia îi impune să se pronunţe asupra unui aspect sau altul, 
cu bună credinţă, pe baza conştiinţei profesionale şi nu spre a prezenta ceea ce consideră că le-ar conveni 
şefilor săi să audă.  

Pe de altă parte, însă, tot deontologic este din partea lucrătorului să îşi menţină afirmaţiile în 
perimetrul legalităţii, egalităţii, imparţialităţii, nediscriminării, al “realului”, fără a încerca să dea caracter 
de autenticitate unor interpretări vădit eronate ori să determine organizarea şi desfăşurarea de acţiuni 
insuficient justificate sau să influenţeze decizii în care este interesat.  

 
e) Disponibilitatea 

 Pentru a face dovada disponibilităţii, lucrătorii în domeniul ordinii şi siguranţei publice trebuie să 
intervină în orice moment, în timpul sau în afara serviciului, în cazul în care iau cunoştinţă despre 
existenţa unei situaţii în care se aduce atingere drepturilor persoanelor, sunt puse în pericol bunurile 
acestora sau, pur şi simplu, atunci când un individ se află în dificultate. Intervenţia în asemenea situaţii 
nu poate fi condiţionată de faptul că lucrătorul se află în concediu, învoiri, permisii, dar va fi precedată 
de declinarea calităţii. Se impune totuşi ca, anterior acordării sprijinului, să realizeze o evaluare a 
situaţiei cel puţin cu privire la raportul de forţe, şansele de reuşită, precum şi riscurile asumate. Este 
posibil ca în asemenea împrejurări să fie eficace anunţarea forţelor specializate sau, dacă faptele ilegale 
s-au consumat, obţinerea de date şi informaţii cu privire la locaţia către care s-a deplasat gruparea 
infractoare, semnalmente, mijloace de transport folosite etc. şi care să fie aduse la cunoştinţa personalului 
învestit cu soluţionarea cazului.  
 În timpul serviciului disponibilitatea se manifestă şi prin ascultarea atentă a problemelor 
cetăţenilor, încercând să le rezolve, oferindu-şi serviciile într-o manieră profesionistă. În asemenea situaţii, 
stabilirea priorităţilor este deosebit de importantă.  
 Astfel, dacă din lipsa mijloacelor, a timpului necesar ori datorită altei misiuni aflată în desfăşurare, 
intervenţia nu poate fi realizată imediat de către lucrătorul sesizat iniţial, este necesar ca solicitantului să-i 
fie explicate motivele pentru care cauza este declinată spre alţi colegi în vederea soluţionării. Uneori sunt 
sesizate fapte aflate în curs de desfăşurare, astfel încât urgenţa analizării situaţiei şi alegerea modalităţii de 
rezolvare sunt determinante pentru succesul acţiunii. Întârzierea poate conduce la agravarea situaţiei şi, 
implicit, va pune într-o lumină nefavorabilă capacitatea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii şi 
siguranţei publice de a interveni şi totodată disponibilitatea acestora de a se implica în soluţionarea 
problemelor cu privire la care au fost sesizaţi. 

Disponibilitatea presupune, pe lângă prezenţa regulată a lucrătorului la serviciu sau la locul unde 
trebuie să execute o anumită misiune, şi capacitatea de ascultare şi înţelegere a problemelor aduse la 
cunoştinţă de persoanele aflate într-o situaţie critică.  

Datorită caracterului permanent al serviciului şi particularităţilor misiunilor ce revin structurilor 
cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice, acestea solicită lucrătorilor să manifeste 



disponibilitate totală faţă de îndeplinirea atribuţiilor (rechemarea la serviciu, constrângeri, program 
prelungit de muncă sau în schimburi, capacitatea de a se adapta diversităţii sarcinilor de îndeplinit etc.), 
aspecte care rezultă atât din angajamentul asumat de lucrător la momentul intrării în profesie, cât şi din 
jurământul de credinţă depus la acordarea primului grad profesional/militar. 

Obligaţia la disponibilitate permanentă a lucrătorilor din domeniul ordinii şi siguranţei publice 
justifică, de asemenea, şi de ce le este interzis să exercite, în afara excepţiilor prevăzute de lege, alte 
activităţi pentru care să fie remuneraţi. Depinde astfel de lucrători să stabilească echilibrul în serviciu şi 
practicarea activităţilor lucrative sau nelucrative care îi sunt permise (activitate didactică, cercetare 
ştiinţifică, creaţie literar-artistică), astfel încât disponibilitatea profesională să nu fie afectată. 

 
f) Prioritatea interesului public 
Interesul public, în sensul utilizat de prezentul Ghid, reprezintă orice aspect care afectează viaţa 

comunităţii sau care prezintă interes pentru aceasta. Funcţionarea şi acţiunile guvernului ori ale 
autorităţilor sau instituţiilor publice centrale şi locale sau ale oricărei alte entităţi care foloseşte bani 
publici sau care influenţează viaţa comunităţii prezintă interes public. Respectarea drepturilor omului, 
aşa cum sunt definite în documentele internaţionale ratificate de România, reprezintă o altă componentă a 
interesului public.  

Prioritatea interesului public se manifestă prin aceea că, în exercitarea atribuţiilor funcţionale, 
lucrătorul din domeniul ordinii şi siguranţei publice acordă întâietate îndeplinirii serviciului în folosul 
comunităţii, chiar dacă prin aceasta se prejudiciază sau se întârzie realizarea unor obiective personale. 

Prioritatea interesului public nu poate fi tratată şi nici explicată independent de disponibilitate. 
Această corelaţie este determinată de calitatea conferită de profesie şi, implicit, de statutul profesional. 
Lucrătorii au datoria să trateze toate persoanele în mod egal, neţinând cont de interesul personal şi 
asigurând primatul interesului public. 

 
g) Profesionalismul 
Presupune îndeplinirea sarcinilor de serviciu prin aplicarea cunoştinţelor teoretice şi prin folosirea 

deprinderilor practice dobândite. Lucrătorii în domeniul ordinii şi siguranţei publice sunt, de altfel, 
obligaţi să-şi perfecţioneze permanent pregătirea de specialitate şi să-şi dezvolte capacitatea de înţelegere 
a problemelor sociale, culturale şi educaţionale specifice colectivităţii în care-şi exercită profesia. 

Pentru a fi un bun profesionist lucrătorul trebuie să: 
• cunoască legislaţia aplicabilă în domeniul său de activitate; 
• cunoască şi să aplice procedurile de lucru uzuale; 
• analizeze solicitările ce-i sunt adresate direct de către cetăţeni şi să le rezolve, să ceară 

sprijin pentru soluţionarea lor sau să îndrume cetăţenii către structurile/ formaţiunile 
competente atunci când constată că acestea depăşesc responsabilităţile funcţiei pe care o 
îndeplineşte; 

• lucreze în serviciul populaţiei, dedicând timpul necesar activităţii pe care este abilitat să o 
desfăşoare; 

• se comporte corect şi demn în relaţiile cu ceilalţi lucrători şi să observe atitudinea acestora, 
fiind obligat să sesizeze cazurile de abatere de la normele etice ale profesiei; 

• se identifice cu profesia şi instituţia; 
• evite implicarea emoţională excesivă în soluţionarea problemelor de serviciu; 
• dea dovadă de echidistanţă şi imparţialitate în relaţia cu cetăţeanul şi colegii de profesie; 
• manifeste respect faţă de cetăţeni în toate împrejurările care presupun contactul direct ori 

prin intermediul mijloacelor de comunicare. 
 

h) Confidenţialitatea  
Se îmbină de cele mai multe ori cu profesionalismul şi legalitatea. Astfel, protecţia informaţiilor şi a 

persoanelor care le-au pus la dispoziţia lucrătorilor trebuie realizată concomitent cu celelalte activităţi 



necesare pentru soluţionarea cazului. Confidenţialitatea nu presupune numai protecţia datelor şi a 
persoanelor, ci şi obligaţia lucrătorilor de a proteja informaţiile obţinute în virtutea atribuţiilor de serviciu şi 
de a nu le utiliza în vederea obţinerii unor avantaje pentru ei sau pentru alţii.  

 
i) Respectul 
1. Respectul faţă de cetăţeni se manifestă atât prin utilizarea moderată a regulilor de politeţe şi 

curtoazie (fără familiarisme), cât şi prin evitarea oricărei manifestări discriminatorii, legată de 
naţionalitate, religie, opinii, sex, vârstă, condiţie socială sau de orice alt considerent. 

Anumite situaţii pot influenţa emoţional lucrătorul, ca pe orice alt individ (prezenţa unor răniţi grav, 
anunţarea familiilor victimelor cu privire la producerea unui accident etc.), sau în alte cazuri, când apariţia sa 
într-o anumită zonă este în măsură să suscite agresivitatea participanţilor (manifestări neautorizate ori care se 
desfăşoară în afara itinerariului sau în afara intervalului aprobat). 

Aplicând procedurile recomandate pentru asemenea situaţii cu calm şi fermitate, lucrătorul va 
îndeplini misiunea fără să-şi manifeste tensiunile sau emoţiile pe care inevitabil le are. Cetăţenii vor 
aprecia sângele rece, calmul şi răbdarea de care dă dovadă lucrătorul. 

Aceste calităţi sunt cu atât mai necesare cu cât dificultăţile provin din reacţiile ostile, chiar 
violente, îndreptate împotriva lucrătorilor, uneori din cauza simplei lor prezenţe, în special în cartierele 
sau zonele cu o rată crescută a infracţionalităţii.  

Vor fi evitate cu prilejul intervenţiilor atitudinile agresive, provocatoare, dominatoare sau 
dispreţuitoare. 

Procedurile specifice utilizate nu vor avea o întindere în timp mai mare decât este necesar 
realizării scopului pentru care s-a recurs la acestea. Altfel, cetăţenii vor interpreta măsurile ca fiind 
abuzive, nejustificate şi că, în ciuda faptului că au drepturi pe care structurile cu atribuţii în domeniul 
ordinii şi siguranţei publice trebuie să le respecte, tocmai reprezentanţii acestora le încalcă şi le 
desconsideră. 

Pentru situaţiile în care, pe fondul îndeplinirii atribuţiilor, sunt afectate drepturile şi libertăţile 
cetăţenilor (cazul verificării identităţii sau a provenienţei mărfurilor transportate, existenţa permisului 
corespunzător categoriei din care face parte vehiculul etc.), persoana care face obiectul verificărilor nu va 
fi împiedicată să-şi continue activitatea decât pentru perioada de timp strict necesară îndeplinirii 
procedurii specifice. Orice abatere de la această normă deontologică, mai ales dacă este dictată de 
considerente personale ale lucrătorului este în măsură să producă efecte negative în realizarea 
parteneriatului cu populaţia, pe care Ministerul Administraţiei şi Internelor îl doreşte. Dacă lucrătorii vor 
aborda relaţia cu cetăţenii de pe poziţii de superioritate, determinate de puterile ce le sunt conferite prin 
lege, nu vor beneficia de concursul, sprijinul şi cooperarea acestora. 

2. Respectul faţă de şefii profesionali şi colegi constă în respectarea regulilor de comportament 
(politeţe, curtoazie, punctualitate, respectarea angajamentelor asumate formal sau informal ş.a.) şi de 
demnitate (decenţă, grijă pentru propria imagine ş.a.), precum şi prin respectarea prevederilor 
regulamentelor militare de către personalul cu statut militar. 
 Indiferent de statutul profesional, de corpul din care face parte, de grade sau de sarcini, relaţiile 
dintre lucrătorii din domeniul ordinii şi siguranţei publice se bazează în principal pe respect mutual, 
loialitate şi solidaritate. 
 3. Respectul mutual presupune înţelegerea faptului că orice sarcină repartizată unui coleg, oricât 
de modestă ar fi, contribuie la buna funcţionare a serviciului public. Manifestările de superioritate sau de 
desconsiderare faţă de un corp profesional, pe criterii de grade sau de funcţii, relevă necunoaşterea şi 
nerecunoaşterea complementarităţii activităţilor instituţiei. Respectul mutual, înseamnă, de asemenea, să 
admiţi fără prejudecăţi sau desconsiderare anumite situaţii particulare justificate care pot interveni 
accidental în comportamentul sau activitatea oricărui lucrător, inclusiv în cea proprie (întârzieri 
ocazionale, învoiri pentru probleme personale care nu pot fi altfel rezolvate, solicitarea în mod 
excepţional a concediului în afara planificării etc.). 
 Respectul mutual presupune, de asemenea, toleranţă, respectiv o deschidere suficientă pentru a 
lăsa colaboratorii să-şi expună poziţiile contrare, pornind de la dreptul la liberă exprimare. Este totuşi de 



menţionat faptul că în rândul lucrătorilor din structurile cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei 
publice această libertate se referă la aspecte profesionale, fiind restrânsă manifestarea, la locul de muncă 
ori în timpul serviciului, a unor opinii personale, cum ar fi cele referitoare la politică.  
 

j) Integritatea morală 
Prin poziţia sa, lucrătorul se poate afla în situaţia de a i se oferi diferite avantaje (gratuităţi, 

cadouri). Aceste oferte sunt rareori dezinteresate. Integritatea îl va determina să le refuze politicos, 
explicând că este plătit pentru a oferi un serviciu public, potrivit competenţelor. În acest sens, lucrătorii 
din domeniul ordinii şi siguranţei publice au obligaţia de a-şi pregăti familiile astfel încât eventualele 
„atenţii” să nu le parvină prin intermediul acestora, indiferent care ar fi justificarea.  

Pe de altă parte, publicul nu ar tolera ca lucrătorul să uzeze de calitatea sa pentru a încerca să 
obţină o favoare sau alta pentru el însuşi sau pentru altul (lucrător în uniformă care nu respectă ordinea în 
faţa unui ghişeu la care se prezintă pentru a-şi rezolva o problemă personală). 

Lucrătorul nu are dreptul să se oblige pecuniar faţă de nici o persoană, dacă o asemenea situaţie 
este în măsură să afecteze îndeplinirea atribuţiilor de serviciu (obligaţii pecuniare pot fi asumate de către 
lucrători numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare – contractare de credite de la bănci, 
împrumuturi la Casa de ajutor reciproc sau cumpărarea unor bunuri în sistem de rate), nu poate folosi ori 
încerca să uziteze de calitatea sa în interes personal. În considerarea acestor cerinţe, lucrătorilor le este 
interzis să împrumute bani de la subordonaţi ori să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau 
juridice. 

Comportamentul integru are o deosebită importanţă pentru credibilitatea instituţiei şi implicit a 
membrilor săi. Pentru a câştiga respectul populaţiei, nu este suficient doar să se acţioneze în conformitate 
cu legea, ci trebuie ca aceasta să fie aplicată în spiritul respectului faţă de cetăţean.  

Prin urmare, integritatea şi respectul faţă de populaţie nu trebuie afirmate formal, prin declaraţii 
sau angajamente, ci demonstrate prin acţiuni şi misiuni executate cu profesionalism, imparţialitate, 
onestitate, conştiinciozitate, echitate, neutralitate sub toate aspectele, acordând totodată o atenţie 
deosebită grupurilor vulnerabile de populaţie (gravide, persoane în vârstă, copii, minori care au fugit de 
acasă, bolnavi, persoane cu handicap etc.). 

 
k) Independenţa operaţională 
Constă în îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor potrivit competenţelor stabilite pentru nivelul 

ierarhic pe care îl ocupă în cadrul structurii, fără imixtiunea altor lucrători, persoane sau autorităţi. 
Independenţa operaţională nu presupune acţiuni executate haotic sau care au fost incluse fără 

temei în categoria celor prioritare, ori pe considerente exclusiv personale (ex. controale economice care 
vizează o anume societate comercială anume numai pentru a-i perturba activitatea în scopul favorizării 
concurenţei sau executarea unor activităţi care nu decurg din obiectivele stabilite la nivelul structurii 
respective). 

Independenţa operaţională trebuie înţeleasă şi ca libertate a lucrătorului de a identifica şi utiliza 
acele proceduri şi mijloace prin a căror folosire se asigură îndeplinirea cu riscuri minime a misiunii, 
reducându-se, totodată, şi posibilitatea lezării drepturilor şi libertăţilor persoanelor care fac obiectul 
acţiunii. De asemenea, prin independenţă operaţională se înţelege şi capacitatea poliţistului de a adapta 
intervenţia în funcţie de reacţia persoanelor vizate, de particularităţile zonei în care intervine sau de 
momentul realizării acesteia. 

Pe de altă parte, independenţa operaţională implică răspunderea deplină a lucrătorului pentru 
acţiunile, inacţiunile şi omisiunile sale. 
 

l) Loialitatea 
Constă în ataşamentul fată de instituţie şi valorile promovate de aceasta, ceea ce exprimă de fapt 

adeziunea deplină, conştientă şi irevocabilă, manifestată din proprie iniţiativă, la o cauza înaltă. 
Manifestarea loialităţii însumează mai multe trăsături, cum sunt: cinstea, corectitudinea, 

fidelitatea, sinceritatea, respectarea angajamentelor, statornicie etc. 



Aceasta presupune demnitate chiar şi în afara serviciului, astfel încât, prin întregul său 
comportament, lucrătorul să nu aducă atingere imaginii instituţiei şi profesiei sale. 

Loialitatea nu se confundă cu atitudinea linguşitoare sau de preamărire a colegilor/ şefilor ori a 
altor persoane, în scopul de a obţine diverse avantaje, pentru a-şi păstra poziţia în cadrul organizaţiei ori 
pentru a accede mai rapid în funcţii sau posturi de conducere. 

Aducerea la cunoştinţa colectivului sau a şefului a obiecţiilor profesionale cu privire la activităţile 
programate, precum şi fundamentul lor nu reprezintă un act lipsit de loialitate. 

Loialitatea nu poate fi analizată independent de profesionalism, respect, integritate. Loialitatea 
presupune, de asemenea, crearea unui climat de lucru bazat pe dezvoltarea spiritului de echipă, coeziunii şi 
disciplinei, a încrederii şi respectului reciproc, valorizarea tradiţiilor instituţiei şi pe conştientizarea faptului că 
serviciul se realizează în beneficiul cetăţeanului. 
 

III. Aspecte practice privitoare la comportamentul poliţistului 
 

1. Comportamentul lucrătorilor din domeniul ordinii şi siguranţei publice în 
relaţia cu publicul 

 
Relaţia dintre structurile cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice şi public se 

stabileşte cotidian, cu ocazia activităţilor realizate în zona de responsabilitate sau, după caz, la sediul 
unităţii atunci când cetăţeanul solicită rezolvarea unei probleme din competenţa instituţiei. Cetăţeanul are 
dreptul de a aştepta din partea lucrătorului o contribuţie activă la securitatea sa şi un tratament atent. 
Aşadar, este necesar ca lucrătorii în domeniul ordinii şi siguranţei publice să asocieze o disponibilitate 
totală unui comportament personal exemplar. Astfel, vor contribui la sporirea încrederii cetăţeanului în 
instituţie şi la formarea convingerii că, în fapt, el este beneficiarul serviciilor oferite de aceasta. 
 

           1.1. Imaginea funcţiei poliţieneşti 
Respectarea regulilor elementare de curtoazie, decenţa atitudinilor şi grija pe care lucrătorul o are 

faţă de persoana sa şi faţă de ţinuta sa vestimentară contribuie la valorizarea funcţiei sale. 
Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor profesionale, precum şi atunci când intervine in afara orelor de 

program, lucrătorul are obligaţia de a–şi face cunoscută calitatea şi unitatea din care face parte sau pe 
care o reprezintă. 

Câteva reguli prin a căror respectare se poate păstra şi dezvolta imaginea demnă a lucrătorilor 
în societate: 

• adoptând o ţinută şi un aspect fizic îngrijite; 
• manifestând, zilnic, un comportament ireproşabil; 
• evitând excesul de limbaj, familiarismele ori gesturile deplasate; 
• dând dovadă de moderaţie în atitudine şi propuneri. 
Regulile menţionate capătă mai multă importanţă atunci când lucrătorul acţionează în uniformă, 

semn exterior şi manifest al calităţii sale. Portul ţinutei îi conferă prestigiu şi autoritate.  
Gesturile nepotrivite, concluziile nefondate, bazate pe informaţii neverificate, precum şi soluţiile 

arbitrare contribuie la slăbirea autorităţii şi prestigiului său şi al instituţiei. 
Prezenţa lucrătorilor în uniformă în anumite locuri (localuri unde se consumă băuturi alcoolice, 

unităţi comerciale etc.) în afara cadrului strict profesional, poate să conducă la o impresie negativă cu 
privire la persoanele în cauză şi implicit asupra instituţiei din care aceştia fac parte. Lucrătorii trebuie să 
conştientizeze, în toate împrejurările, faptul că sunt plătiţi din bani publici şi se află în serviciul 
cetăţenilor, situaţie ce impune un comportament adecvat în toate împrejurările. 

Lucrătorul, în ţinută de serviciu sau civil, reprezintă simbolul legalităţii şi ordinii. Publicul 
aşteaptă de la el să se comporte de o manieră exemplară, respectând el însuşi normele legale (nu trebuie 
să staţioneze cu vehiculul de serviciu în locuri care incomodează circulaţia în afara cazurilor de 
intervenţie etc.) şi neuzitând în mod abuziv prerogativele funcţiei sale (folosirea girofarului fără motiv 
legitim etc.). 



El nu trebuie să acorde prioritate avantajelor personale şi îşi va asuma responsabilitate acţiunilor 
şi inacţiunilor sale, chiar şi atunci când greşeşte. 

În situaţii de criză, cum ar fi accidente care atrag în mod deosebit atenţia trecătorilor, nu este 
admisibil ca lucrătorul prezent la faţa locului să nu intervină înainte de sosirea forţelor de intervenţie 
specializate. 

Publicul va aprecia faptul că structurile cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice 
acordă interes actelor simple ale vieţii curente (agentul de circulaţie aflat într-o intersecţie ia măsurile 
necesare pentru a crea condiţiile necesare scoaterii din trafic a unui autovehicul imobilizat din cauza unei 
defecţiuni- acordând sprijin fizic conducătorului auto sau dirijând traficul astfel încât manevrele necesare 
să se realizeze în condiţii de siguranţă pentru toţi partenerii de trafic etc.). 
 

1.2. Atitudinea lucrătorului din domeniul ordinii şi siguranţei publice în 
exercitarea profesiei 

Misiunile de serviciu public pe care lucrătorul este însărcinat să le îndeplinească îl plasează 
deseori în contact direct cu concetăţenii săi (zone de cartier, ieşirile de la şcoală, fluidizarea circulaţiei, 
informare în şcoli, formalităţi administrative). 

Una dintre cele mai frecvente misiuni ce îi revin, indiferent de loc (sediul unităţii, loc public sau 
privat), este furnizarea de informaţii cu privire la competenţele structurii, documente necesare 
îndeplinirii procedurilor legale, persoana / formaţiunea care poate soluţiona un anume caz. În acest 
context, o ascultare atentă şi analizarea cu profesionalism a problemei expuse va permite informarea 
corectă a publicului. 
 Primul contact al publicului cu structurile cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice are 
loc deseori la sediul acestora şi, de aceea, este absolut necesară existenţa unui spaţiu optim de primire a 
cetăţenilor. Acesta constituie punctul obligatoriu de intrare în unitate, iar rolul său este determinant în 
formarea imaginii care se intenţionează a fi construită. Pe cale de consecinţă, amenajarea acestuia trebuie 
să asigure condiţii civilizate şi să răspundă cerinţelor de realizare a confidenţialităţii discuţiilor şi de 
redactare/ completare a cererilor olograf/ formularelor tipizate. Nu este indicată amplasarea unui astfel de 
loc într-un spaţiu cu trafic intens ori dotarea excesivă cu mobilier. 

Trebuie avut în vedere faptul că gestionarea nevoilor cetăţenilor nu impune împărtăşirea vieţii 
interne a unităţii şi a lucrătorilor săi (afişaj al activităţii sindicale, decorarea personalizată în exces a 
birourilor, conversaţii private sau profesionale între funcţionari etc.). 

Calitatea contactului stabilit între lucrător şi public este determinată de modul în care sunt folosite 
regulile elementare de politeţe (este interzisă tutuirea, familiarisme excesive etc.). 

Publicul îşi va forma o opinie nefavorabilă asupra instituţiei dacă: 
• este refuzat fără un motiv plauzibil sau este greşit îndrumat; 
• orarul de funcţionare /de lucru cu publicul nu este respectat; 
• la solicitarea unor explicaţii suplimentare, lucrătorul răspunde pe un ton iritat, brutal sau 

agresiv ori lasă impresia că este preocupat de rezolvarea celorlalte solicitări înainte de 
clarificarea problemei cetăţeanului care i s-a adresat; 

• serviciul este oferit preferenţial, cu încălcarea ordinii de sosire/ înregistrare la ghişeu sau ca urmare 
a intervenţiei unui coleg; 

• lucrătorul de la ghişeu are alte preocupări în timpul programului (mănâncă, discută cu alţi 
funcţionari, ori vorbeşte la telefon pentru rezolvarea unor probleme personale). 

 Un aspect cu o importanţă majoră în atitudinea lucrătorului pe timpul sau în legătură cu 
exercitarea profesiei îl reprezintă modul în care reacţionează la diferite „tentaţii” care sunt prevăzute de 
lege ca fapte de corupţie. 

Învestiţi cu exerciţiul autorităţii publice, lucrătorii pot fi tentaţi să profite de statutul lor şi de 
relaţiile profesionale în interes personal. 

Solicitând sau numai acceptând din partea cetăţenilor bani, bunuri, servicii sau promisiuni, pentru 
a folosi influenţa sa, reală sau presupusă, pe lângă autorităţile competente în scopul de a obţine o decizie 
favorabilă ori pentru a face sau nu face un act la care ar fi fost obligat potrivit atribuţiilor, lucrătorul 
comite infracţiuni din sfera corupţiei. 
 



 2. Comportamentul lucrătorului în domeniul ordinii şi siguranţei publice faţă 
de victime 

 

De regulă, victimele suferă un şoc psihic, ele aşteptând de la lucrător ajutor şi asistenţă. Aceasta 
este ocazia pentru lucrătorul în domeniul ordinii şi siguranţei publice de a îmbina profesionalismul cu 
calităţile sale umane. 

2.1. Primul contact 
Primul contact cu victima este determinant, oricare ar fi locul (serviciu, loc public sau privat) şi 

circumstanţele (intervenţie spontană, solicitarea intervenţiei prin apel telefonic etc.). 
Aşteptarea excesivă pentru a fi primită şi ascultată, trimiterea fals motivată la alte structuri sau 

instituţii, favorurile acordate unor persoane, eventual în defavoarea altora, pe considerente de vârstă, 
condiţie socială, apartenenţă politică sau etnică etc. constituie tot atâtea reprezentări negative ale imaginii 
poliţistului şi instituţiei pe care o reprezintă. 

Prima grijă este de a arăta victimei că se ia în considerare cazul său, indiferent dacă pare minor 
sau nu, ori este repetitiv pentru lucrător, şi de a da asigurări victimei, după verificarea competenţei de 
soluţionare a cazului, că situaţia sesizată intră sub controlul autorităţilor şi i se va da curs. 

De asemenea, este recomandat să se încerce a linişti victima, atât prin cuvinte cât şi prin acţiuni 
(se oferă o pătură, un loc; se caută o persoană care să vorbească limba victimei când aceasta nu poate să 
se exprime în română sau o limbă de circulaţie internaţională; se anunţă persoanele pe care victima 
doreşte să le vadă, se informează alte autorităţi etc.). 

În acest spirit, starea fizică sau emoţională a victimei, vulnerabilitatea sa particulară (gravide, 
persoane în vârstă, copii, minori care au fugit de acasă, bolnavi, persoane cu handicap etc.) impun 
lucrătorului să abordeze cazul simultan cu realizarea unei apropieri faţă de victimă şi să adapteze la 
această stare modul de îndeplinire a atribuţiilor profesionale (să se deplaseze în cel mai scurt timp de la 
primirea solicitării, să ia măsurile necesare pentru acordarea îngrijirilor unui rănit, să-i lase timpul de a-şi 
reveni înainte de a-l întreba despre identitatea sa; să solicite intervenţia unei colege pentru a tempera 
emoţiile victimei unei infracţiuni cu violenţă, comisă împotriva unei femei etc.). 

Desigur că, în asemenea situaţii, lucrătorul trebuie să aibă în vedere faptul că este dator să rezolve 
cazul şi că orice întârziere acţionează împotriva sa, dar, în acelaşi timp, trebuie să conştientizeze şi faptul 
că o informaţie deformată sau incompletă obţinută pe fondul stării emoţionale puternice a victimei poate 
să-l arunce pe o pistă falsă. Insistenţa exagerată în asemenea momente poate induce interlocutorului 
impresia că lucrătorul căruia i s-a adresat este lipsit de sentimente şi nu vede în solicitarea sa decât un 
nou caz pe care trebuie să-l rezolve. 
 

Respectul faţă de victimă se manifestă prin: 
• tratament fără discriminare ori favoritism pe criterii de origine, religie, condiţie socială, 

vârstă, sex etc.;  
• eliminarea familiarismelor (tutuitul este o atitudine total neindicată); 
• luarea în considerare, când este posibil, a dorinţei victimei majore şi lucide de a anunţa sau 

nu starea sa; 
• politeţe şi reţinere în propuneri şi absenţa oricărei remarci care poate provoca griji, 

contrarieri sau atitudini de natură să accentueze starea de nervozitate/ agresivitate a 
victimei. 

 
Victima se găseşte într-o situaţie de dependenţă faţă de lucrător, deoarece acestuia îi aparţine 

luarea sau propunerea mijloacelor de a proteja pudoarea atât fizică, cât şi morală (de a oferi ceva pentru a 
masca nuditatea, a o feri de curiozitatea terţilor, a permite exprimarea unei probleme delicate în condiţii 
care asigură confidenţialitatea etc.). 

În situaţia unei victime decedate, atitudinea de respect şi decenţă trebuie păstrată şi în afara 
procedurilor specifice, mai ales în cursul manipulării corpului. Trebuie avut în vedere, printre altele, deşi 



nu aceasta trebuie să constituie motivul comportamentului, faptul că intervenţia poate fi privită ori chiar 
filmată de către curioşii adunaţi la locul respectiv. 

Când o persoană trebuie informată despre un prejudiciu produs proprietăţii sale (incendiu, furt 
comis în timpul absenţei de la domiciliu ori reşedinţă etc.) sau cu privire la producerea unui eveniment în 
care un apropiat este victimă (cazul unui cuplu implicat într-un accident auto în urma căruia o persoană a 
fost rănită iar cealaltă a decedat etc.), conştientizarea şocului pe care acest anunţ riscă să-l provoace va 
impune ca informaţia să-i fie comunicată cu tact. 

Asistarea persoanei se completează cu grija de a-i proteja bunurile începând cu momentul în care 
circumstanţele o împiedică să şi le protejeze ea însăşi (ex: absenţa proprietarului de la locul unde s-a 
produs furtul, documente sau bunuri lăsate într-un vehicul implicat într-un accident etc.). 

 
2.2. Luarea de declaraţii 
În această etapă, lucrătorul urmăreşte să obţină de la victimă elementele necesare stabilirii 

situaţiei de fapt. Evident că informaţiile din declaraţia obţinută la primul contact se dezvoltă, totul 
îmbogăţindu-se cu date suplimentare. 
 Ţinuta vestimentară, comportamentul şi ordinea interioară din spaţiile în care îşi desfăşoară 
activitatea lucrătorii definesc consideraţia acordată victimei. 
 Cadrul în care victima este primită are efect asupra imaginii lucrătorului şi a instituţiei pe care o 
reprezintă. Prin urmare, acesta trebuie să fie atent la aspectul spaţiului în care-şi desfăşoară activitatea şi 
care trebuie menţinut într-o stare convenabilă şi decentă (curăţenie, ordine, stare îngrijită a mobilierului, 
absenţa fotografiilor ce ar putea şoca pudoarea sau sensibilitatea altor persoane). 

Declaraţiile victimei au de cele mai multe ori caracter personal sau chiar intim, situaţie ce impune 
asigurarea unui cadru în măsură să protejeze caracterul informaţiilor. Chiar dacă întâlnirea are loc în 
sediul instituţiei sau în locurile publice ori private, asemenea activităţi trebuie să se desfăşoare într-un 
spaţiu unde alte persoane nu au acces liber (pe stradă, o maşină de serviciu poate constitui un loc 
adecvat, dacă nu sunt alte posibilităţi). 

Protecţia confidenţialităţii presupune, de asemenea, să se limiteze curiozitatea deplasată a 
colegilor (se pot închide uşile biroului ori pot fi invitaţi afară cei a căror prezenţă nu este absolut 
necesară etc.). 

De cele mai multe ori, victima resimte nevoia de a vorbi pentru a se elibera de tensiunea generată 
de traumatismul suferit. Ea caută un ascultător atent, discret şi care să îi poată acorda sprijin îndreptându-
şi atenţia către lucrătorul căruia i s-a încredinţat cazul. 

Lucrătorul, potrivit principiilor confidenţialităţii şi profesionalismului, va şti să-şi limiteze 
amestecul în viaţa privată a victimei la strictul necesar îndeplinirii atribuţiilor. 
 

Asistenţa acordată victimei se manifestă prin: 
• intervenţia în cel mai scurt timp la locul faptei sau primirea cât mai urgentă a victimei; 
• acordarea timpului necesar relatării şi ascultarea cu atenţie a situaţiei cu care aceasta s-a 

confruntat; 
• punerea la dispoziţie, dacă este posibil, a mijloacelor necesare pentru a o ajuta să-şi rezolve 

problemele imediate; 
• tratarea cu conştiinciozitate a cazului şi informarea victimei cu privire la progresele 

înregistrate; 
• asigurarea protecţiei individuale şi a bunurilor sale, atât cât situaţia şi legislaţia permit; 
• consiliere pentru a evita repetarea faptelor; 
• orientarea către serviciile sociale care îi pot asigura asistenţă, la nevoie sesizând aceste 

servicii cu privire la situaţia produsă. 
 

Lucrătorul poate fi tentat ca, în anumite cazuri, să nu acorde interes sesizărilor victimelor, mai 
ales dacă acestea din urmă sunt persoane obişnuite să apeleze la structurile cu atribuţii în domeniul 



ordinii şi siguranţei publice pentru motive lipsite de credibilitate ori chiar imaginare. Experienţa arată că 
poliţistul poate greşi dacă nu acordă atenţie acestor sesizări deoarece s-ar putea dovedi reale. Numai în 
urma intervenţiei şi investigaţiilor sale poate trage o concluzie cu privire la existenţa situaţiei sesizată. 

 
2.3. Comportamentul lucrătorului după realizarea intervenţiei 
Victima aşteaptă asistenţă de la lucrătorii în domeniul ordinii şi siguranţei publice şi după 

momentul consemnării declaraţiilor sale. În acest moment, lucrătorul va putea să-i dea sfaturi pentru a 
evita producerea în viitor a unei situaţii similare. El îi va indica, dacă este cazul, şi alte servicii care sunt 
în măsură să o ajute. Acesta va pune, dacă este nevoie, mijloacele de serviciu la dispoziţia sa (ex: o 
conduce la domiciliu cu maşina de serviciu, îi permite să telefoneze când este deposedată de mijloacele 
materiale etc.). La nevoie, în faţa unei situaţii de criză, lucrătorul va lua iniţiativa de a sesiza serviciile 
sociale şi serviciile de prim ajutor. 

Victima aşteaptă, de asemenea, o rezolvare profesionistă şi normală a situaţiei sale. Pentru a nu 
afecta încrederea victimei în structurile de ordine şi siguranţă publică, trebuie evitat comportamentul 
care: 

• permite interpretări sceptice ale rezultatului anchetei; 
• omite furnizarea informaţiilor pe care victima este în drept să le aştepte cu privire la etapele 

anchetei şi măsurile ce urmează să fie luate; 
• se bazează pe relatări inutile rezolvării cazului ori pe  prezentarea unor documente a căror 

formă şi conţinut nu sunt corespunzătoare sau, şi mai rău, nu acordă anchetei toate şansele 
de reuşită. 

În plus, declaraţiile victimei pot să o expună unor represalii din partea celor pe care îi acuză. În 
asemenea situaţii, aprecierea riscului va determina lucrătorul să ia măsuri pentru asigurarea protecţiei 
persoanei (sesizarea echipajelor auto sau a poliţiei de proximitate, urmând ca acestea să se intereseze de 
starea victimei), iar dacă sesizează ameninţări la adresa acesteia, exercitate sau posibile, poate să o 
sfătuiască cu privire la măsurile de siguranţă absolut necesare (se poate merge până la schimbarea 
temporară a domiciliului sau dispunerea măsurilor legale pentru introducerea în programe de protecţie a 
martorilor etc.). 

Îndeplinirea anumitor acte de cercetare penală precum confruntarea, prezentarea suspecţilor pentru 
recunoaştere, reconstituirea ş.a. sunt susceptibile de a provoca un şoc emoţional victimei. Pentru 
atenuarea acestuia, lucrătorul trebuie să pregătească victima, explicându-i scopul şi modalitatea în care se 
va desfăşura operaţiunea, garantând totodată faptul că lucrurile vor decurge fără riscuri. 
 

“Capcana” cadourilor 
 Anumite victime insistă să-şi manifeste recunoştinţa prin cadouri sau diverse servicii. Uneori este 
dificil să refuzi gestul prin care asemenea persoane înţeleg să-şi arate mulţumirea. Pentru ieşirea din 
astfel de situaţii, poate fi de ajutor explicarea faptului că lucrătorul nu a făcut nimic altceva decât să-şi 
îndeplinească misiunea încredinţată pentru care este plătit. De asemenea, donatorului i se poate sugera 
posibilitatea orientării gestului spre o operă caritabilă de interes general (centre pentru primirea şi 
ocrotirea minorilor, cămine pentru bătrâni, fundaţii cu scopuri caritabile ş.a.m.d.) ori către persoane cu 
nevoi speciale. 
 Acceptând cadouri sau servicii, lucrătorul devine subiect al infracţiunilor de primire de foloase 
necuvenite sau, după caz, al infracţiunii de luare de mită, funcţie de momentul acceptării ofertei şi de 
acţiunile pe care le-a efectuat sau pe care şi le-a asumat în schimbul primirii acestora. 
  
 3. Comportamentul lucrătorului faţă de martori 

Pentru a ajuta la aflarea adevărului, lucrătorul în domeniul ordinii şi siguranţei publice are deseori 
nevoie de sprijinul martorilor. Aceste persoane sunt, în general, puţin familiarizate cu procedurile 
judiciare obligatorii. Ele doresc ca lucrătorul să găsească un echilibru între necesităţile anchetei şi 
diversele constrângeri pe care le intuiesc. 



 
3.1. Comportamentul faţă de martor 
Persoana care acceptă să depună mărturie face şi dovada moralităţii. Ea merită consideraţie şi 

stabilirea unui relaţii interpersonale bazate pe încredere. 
Oricât de urgentă ar fi misiunea pe care o are de îndeplinit, corectitudinea şi politeţea lucrătorului 

au importanţă şi sunt apreciate, chiar şi de către persoanele care nu sunt hotărâte să depună mărturie. Cu 
aceste semne de respect şi acordând grijă condiţiilor de primire, începe să fie apreciată calitatea 
serviciului public oferit de instituţie. 

Martorul poate fi mai mult sau mai puţin afectat de faptele pe care le-a perceput. Cu toate că 
declaraţia sa trebuie întotdeauna consemnată cât mai rapid, solicitarea de a relata tot ceea ce ştie cu 
privire la caz nu trebuie să fie precipitată, deoarece urgenţa exagerată ar putea fi resimţită negativ de 
către martor (dispreţ, dezinteres etc.). 

A consemna declaraţia presupune pentru martor, de cele mai multe ori, renunţarea la o parte din 
timpul său, reorganizarea programului personal sau efectuarea de cheltuieli suplimentare necesare pentru 
a da curs invitaţiei de a fi audiat la sediul unităţii. Lucrătorul poate atenua aceste inconveniente făcând 
dovadă disponibilităţii (respectă orarul fixat; se înţelege cu martorul pentru a conveni asupra locului şi 
orei de întâlnire; nu-l face să aştepte inutil etc.). 

Martorul are uneori probleme personale de rezolvat şi nu poate fi imediat disponibil, de aceea el 
va aprecia dacă i se va acorda timpul necesar şi mijloacele de a anunţa apropiaţii sau pe şefii săi, cu 
privire la situaţia determinată de depunerea declaraţiei. Orice mărturie este demnă de atenţie. 
Prejudecăţile ce ţin de pregătire, naţionalitate, origine, condiţie socială, sex, rasă, convingeri politice, 
religioase sau filosofice ale martorului, chiar şi de existenţa antecedentelor judiciare, constituie o 
încălcare a respectului datorat persoanelor şi o manifestare expresă a lipsei de loialitate. 

Nu este corect şi nici profesionist să elimini o mărturie pe motive ce ţin de originea socială, 
religie, apartenenţă politică, etnie, sex, loc de muncă, funcţia deţinută etc. (martorul este angajat al unei 
societăţi de salubritate iar prin afirmaţiile sale determină includerea în categoria suspecţilor a unui 
lucrător în domeniul ordinii şi siguranţei publice, posibil chiar un coleg al celui care se ocupă de caz, 
declaraţia sa contrazice una dintre ipotezele stabilite în faza incipientă a anchetei etc.). 

Aceste considerente odată respectate vor forma convingerea martorului că lucrătorul acţionează în 
mod profesionist, este preocupat de aflarea adevărului fără influenţe subiective şi acordă atenţia cuvenită 
persoanei sale şi, la nevoie, poate să-i ofere protecţie în condiţiile legii, conştientizând faptul că prin 
declaraţia sa îşi asumă riscul de a se pune într-o situaţie delicată. 

Informaţia dată unui lucrător care este în măsură să asigure protecţie şi o face, chiar şi numai prin 
manifestarea unei griji permanente pentru discreţie, va permite martorului să aprecieze pozitiv procesul 
de aflare a adevărului, în care este deja implicat, în raport cu potenţialul risc pe care şi-l asumă. 
 

Cum să-ţi exprimi consideraţia faţă de un martor? 
• fiind politicos, asigurând condiţii de primire decente; 
• ţinând cont de starea sa psihică (emotivitate, teamă etc.); 
• făcând dovada disponibilităţii; 
• manifestând interes pentru declaraţiile sale; 
• respectând strict regulile păstrării secretului profesional şi ale confidenţialităţii. 
Anumite cazuri necesită uneori audierea foarte rapidă a unui număr mare de martori. Urgenţa şi 

numărul mare de persoane ascultate nu pot constitui scuze care să permită lucrătorului să ignore 
obligaţiile faţă de acestea. 
 
 3.2. Luarea declaraţiilor 

Când o persoană acceptă să colaboreze cu structurile care au atribuţii în domeniul ordinii şi 
siguranţei publice, ea se aşteaptă în schimb să fie ascultată cu atenţie. 



Aceasta impune lucrătorului să cunoască anterior acestui moment conţinutul dosarului, din cel 
puţin două considerente: 

• pentru a oferi declaraţiei consistenţa necesară, fără însă a influenţa conţinutul relatării; 
• pentru ca martorul să nu aibă impresia dezagreabilă de a fi în faţa unui lucrător prea puţin 

interesat de cauza în a cărei rezolvare a fost solicitat. 
Anumite persoane sunt constrânse de secretul profesional şi nu pot răspunde la întrebările privind 

faptele şi împrejurările de care a luat cunoştinţă în exercitarea profesiei fără încuviinţarea persoanei sau a 
unităţii faţă de care este obligată să păstreze secretul. 

Obligaţia referitoare la protejarea secretului profesional revine atât lucrătorului cât şi martorului.  
Spaţiul, dar şi atmosfera în care se desfăşoară audierea, sunt deosebit de importante. Aceste 

elemente sunt deseori percepute de către martor ca fiind cartea de vizită a instituţiei şi merită să li se 
acorde atenţia cuvenită. 

Audierea are ca obiect înregistrarea oficială a ceea ce martorul cunoaşte şi este de acord să aducă 
la cunoştinţa organelor judiciare. Lucrătorul din domeniul ordinii şi siguranţei publice poate ajuta la 
formularea termenilor declaraţiei, însă respectul faţă de profesie şi loialitatea îl vor determina să nu dea 
un alt înţeles relatării martorului. 
 

Imparţialitatea faţă de un martor se poate manifesta prin: 
• Evitarea oricărei judecaţi arbitrare, în special pe motivul originii, a condiţiei sociale, 

antecedentelor judiciare sau relaţiilor; 
• Reproducerea fidelă a declaraţiilor sale; 
• Atenţionarea asupra contradicţiilor sau neadevărurilor din afirmaţiile sale. 

 

3.3. Urmările declaraţiilor 
După ce a depus mărturia, uneori chiar şi înaintea acestui moment, martorul doreşte să ştie la ce îl 

angajează gestul său. Informarea cu privire la derularea ulterioară a procedurii, în ceea ce-l priveşte, 
răspunde aşteptărilor sale şi contribuie, în parte, la a-i conferi o stare de linişte interioară.  

Această grijă de a-i asigura, dar mai ales de a veghea la securitatea sa, este realizată prin aplicarea 
măsurilor de protecţie speciale prevăzute de lege sau rezultând din iniţiativa lucrătorului (asigură 
protecţie fizică, atrage atenţia echipajelor etc.). 

De altfel, martorul va fi sensibil la faptul că este protejat în schimbul disponibilităţii sale de a 
colabora în scopul stabilirii adevărului. Pentru aceasta sunt interzise contactele directe cu autorii faptei 
cercetate, cu excepţiile admise de procedurile speciale (prezentarea pentru recunoaştere se va realiza în 
spaţiile special destinate şi amenajate acestui scop).  

 
3.4. Folosirea măsurilor coercitive 
Mărturia nu este întotdeauna un act spontan. Martorul poate ezita sau refuza să o depună din 

multiple motive, nu neapărat pentru a întârzia mersul anchetei (frica de a nu deveni ţinta răzbunării 
autorilor faptelor penale, teama de a nu viola secretul profesional etc.). 

Refuzul de a mărturisi este deseori de înţeles şi trebuie respectat, în condiţiile legii. Dacă legea dă 
posibilitatea lucrătorului de a uza de măsuri coercitive faţă de persoana care a dobândit calitatea de 
martor (amenda, aducerea cu mandat), acest drept trebuie utilizat cu moderaţie, pornind de la premisa că 
martorul nu este un delincvent. 

Această stare de fapt impune realizarea unui echilibru între acţiunile persuasive motivate de 
aplicarea prevederilor procedurale ori care ţin de experienţa şi profesionalismul lucrătorului şi respectul 
care trebuie acordat martorului. 

Chiar dacă acest fapt nu este precizat expres în textele de lege, martorul ezitant este îndreptăţit să 
fie informat asupra dispoziţiilor coercitive care ar putea să-i fie aplicate dacă nu doreşte să coopereze cu 
lucrătorul care desfăşoară ancheta. Ar fi inadmisibilă utilizarea acestor măsuri în scop ofensator, jignitor 
ori abuziv sau într-o manieră inoportună (ex: a merge să-l cauţi fără discreţie la locul de muncă etc.), 
ceea ce-i va întări convingerea de a nu depune mărturie. 



 
 4. Comportamentul poliţistului faţă de persoanele care au încălcat normele legale 
Misiunea lucrătorului are ca finalitate punerea autorilor infracţiunilor la dispoziţia justiţiei. Pentru 

a-şi duce la bun sfârşit misiunea, lucrătorul poate exercita autoritatea cu care este învestit, iar la 
întâmpinarea rezistenţei poate folosi măsurile coercitive stabilite de lege.  
 

4.1. Comportamentul general 
Lucrătorul se confruntă cu fapte de o gravitate diversă, mergând de la contravenţii la cele de 

natură penală. Totuşi, comportamentul său pe timpul stabilirii faptelor şi în raporturile cu persoanele în 
cauză trebuie să reflecte principiile generale care guvernează conduita sa profesională. 

Bunul mers al unei anchete cere implicarea personală activă a lucrătorilor care sunt însărcinaţi cu 
aceasta. Autocontrolul şi autocenzura sunt necesare pentru ca implicarea să nu devină excesivă şi în de 
natură să altereze obiectivitatea anchetatorului, ori chiar să-l incite la comportamente deviante 
(ameninţarea cu represalii, răzbunări, ură faţă de o persoană, încăpăţânare în soluţionarea unui anumit 
caz, mergând până la căutarea obsesivă a unei soluţii indiferent de metodele folosite pentru obţinerea 
rezultatului ş.a.). 

Imputarea unei fapte care nu a fost comisă (a afirma că un şofer a încălcat linia continuă atunci 
când nu a făcut-o), provocarea comiterii unei infracţiuni (comportament deliberat al poliţistului pentru a 
incita o persoană să-l ultragieze) sau fabricarea de probe (a plasa o armă în timpul percheziţiei unui 
individ) pot constitui fapte de natură penală în măsură să denatureze scopul justiţiei şi să atragă 
răspunderea penală a unei persoane nevinovate. 
 

“Capcana” corupţiei 
Învestit cu exerciţiul autorităţii publice, implicit a mijloacelor de constrângere, lucrătorul poate fi 

tentat să le utilizeze şi în interes personal. Acceptând sau cerând unei persoane bani, bunuri sau 
promisiuni pentru a îndeplini ori a se abţine de la a îndeplini un act (atribuţie a funcţiei sale), lucrătorul 
în domeniul ordinii şi siguranţei publice comite infracţiuni de corupţie. 
 

Dovada integrităţii în raporturile cu persoana suspectă de comiterea unei infracţiuni se poate 
realiza prin: 

• respectarea principiului prezumţiei de nevinovăţie; 
• respectarea riguroasă a normelor procedurale (metode, mijloace, proceduri etc.); 
• imparţialitate (a aduna probe atât în acuzarea, cât şi în apărarea persoanei cercetate – 

scopul anchetei fiind acela de a stabili adevărata stare de fapt şi nu de a incrimina o 
persoană indiferent dacă este sau nu vinovată); 

• profesionalism şi integritate morală; 
• respectarea cu stricteţe a secretului profesional. 
 
4.2. Comportamentul faţă de persoanele ce se află în cauză 
Imparţialitatea indispensabilă exerciţiului autorităţii publice reclamă o absenţă totală a 

discriminării faţă de persoanele făptuitoare, în special pe considerente ce ţin de origine, naţionalitate, 
religie, opinii politice şi filozofice etc. 

Persoana suspectă de comiterea unei fapte penale, deşi posibil să fi comis un act reprobabil, 
trebuie să beneficieze de un tratament civilizat din partea lucrătorului. Fermitatea care trebuie să 
caracterizeze cercetarea nu exclude politeţea, reţinerea în formularea de propuneri şi adoptarea unei 
atitudini imparţiale. 

Conduita suspectului, oricât de blamabilă ar fi, nu justifică în nici un caz o atitudine jignitoare, 
ofensatoare sau glume umilitoare din partea lucrătorului. În plus, moderaţia contribuie la conturarea unei 
imagini demne a lucrătorului şi, implicit a instituţiei. 



În faţa unei atitudini agresive, lucrătorul care dă dovadă de stăpânire de sine va reuşi să identifice 
mijloacele pentru a dezamorsa un conflict susceptibil să degenereze (să răspunzi la injurii prin injurii nu 
face decât să crească tensiunea). 

Anumite situaţii pot declanşa reacţii emoţionale puternice din partea lucrătorului (repulsia 
provocată de o crimă odioasă, satisfacţia de fi arestat un mare criminal ş.a.). Exteriorizarea lor în public 
ori în faţa persoanelor implicate nu este indicată, recomandată fiind adoptarea unui comportament neutru. 

Lucrătorul este însărcinat să asigure respectarea legii. Comportamentul exemplar asociat funcţiei 
sale presupune că el nu o încalcă. Altfel va da delincventului o imagine contradictorie (furtul în timpul 
percheziţiei unui individ arestat, corupţia etc.). 

În sfârşit, orice persoană beneficiază de prezumţia de nevinovăţie atât timp cât nu a fost 
condamnată. Lucrătorul nu trebuie să dezvăluie identitatea persoanei cercetate în prezenţa terţilor şi nici 
acuzaţiile formulate împotriva acesteia deoarece astfel se aduce atingere acestui principiu şi se încalcă 
regula secretului profesional. 
 

4.3. Folosirea constrângerii 
În exercitarea misiunii sale, lucrătorul poate fi pus în situaţia folosirii unor măsuri de 

constrângere. Punerea lor în practică trebuie să ţină cont de proporţie, în special când se uzează de forţă 
şi de protejarea persoanelor arestate. 

Legea şi procedurile speciale permit utilizarea de măsuri coercitive faţă de persoane (reţinerea, 
imobilizarea şi conducerea la sediu), dar nu explică durata şi nici forţa cu care sunt aplicate, abordând 
problematica exclusiv din punct de vedere tehnic, urmărind realizarea obiectivului propus (pe timpul 
imobilizării, delincventul poate fi agresat, agresiunea însă trebuie să fie proporţională cu opoziţia 
întâmpinată şi va înceta imediat după realizarea imobilizării, deoarece obiectivul care a determinat 
folosirea forţei este în acest moment realizat). În anumite cazuri, lucrătorul apreciază oportunitatea de a 
le pune în practică (nu va folosi armamentul din dotare împotriva unui infractor când există posibilitatea 
ca acesta să fie reţinut ulterior pe baza declaraţiilor celorlalţi participanţi, deja reţinuţi, dacă prin folosirea 
armei s-ar putea primejdui viaţa sau integritatea altor persoane). 

Având în vedere că aplicarea procedurilor elaborate în aplicarea unora dintre prevederile legale 
pot aduce atingere drepturilor şi libertăţilor individuale, lucrătorul care le utilizează are obligaţia de a se 
asigura că acţiunile sale sunt legale iar aplicarea lor s-a făcut cu respectarea principiului 
proporţionalităţii. 

Proporţionalitatea se apreciază pe loc, luând în considerare, pe de o parte, necesităţile acţiunii, iar pe 
de altă parte, imperativele securităţii lucrătorului, a colegilor săi, precum şi a persoanei în cauză. Doar aceste 
criterii justifică recurgerea la măsuri coercitive şi orice altă motivaţie ar fi abuzivă (răzbunare, presiune 
psihologică etc.). 

Interpelarea unei persoane pentru o faptă minoră la locul său de muncă, cu riscul de a provoca 
pierderea serviciului sau chiar şi numai afectarea imaginii acelei persoane, reţinerea unui individ fără un 
temei legal, producerea de pagube, distrugeri de bunuri sub pretextul efectuării unei percheziţii 
minuţioase sau o încătuşare exagerat de strânsă etc. sunt excese care contravin principiilor ce guvernează 
activitatea personalului cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice. 

Literatura de specialitate consacră un loc particular folosirii forţei şi cazurilor în care lucrătorii 
pot recurge la măsuri coercitive, utilizarea armei fiind forma cea mai sensibilă de ripostă la violenţă. 

Practica arată că anumiţi indivizi reacţionează violent în timpul operaţiunilor care vizează 
menţinerea sau restabilirea ordinii publice. Vigilenţa constantă şi aplicarea procedurilor de intervenţie 
sunt precauţii indispensabile pentru lucrător. Este vorba de propria sa securitate, de cea a colegilor săi, de 
cea a cetăţenilor aflaţi ocazional în zona respectivă, dar chiar şi de cea a indivizilor care provoacă 
violenţa. 

Dacă uneori este necesar să exprime autoritatea cu care este învestit, fără a o utiliza, excesul în 
această demonstraţie poate avea un efect provocator negativ. 



Din cauza riscurilor deseori imprevizibile pe care le generează, folosirea forţei nu este de 
conceput decât dacă are drept obiect protejarea interesului general. Este aşadar convenabil de a recurge la 
ea doar în cazurile legale şi de a înceta folosirea acesteia de îndată ce nu mai este necesar. 

Legea autorizează folosirea forţei şi tot ea o limitează, printr-o cerinţă de proporţionalitate între 
constrângerea aplicată şi rezistenţa opusă. 
 

4.4. Protecţia persoanei arestate 
Persoana arestată se găseşte în dependenţă totală faţă de lucrător, până şi în privinţa nevoilor 

vitale. 
Dincolo de drepturile prevăzute de cadrul legal în vigoare, lucrătorul are obligaţia de a veghea la 

protecţia vieţii şi sănătăţii oricărei persoane reţinute, chiar dacă ea nu solicită intervenţia medicului. Este 
necesar să se asigure, de îndată, condiţiile necesare acordării ajutorului persoanei rănite sau care prezintă 
simptomele evidente a unei afecţiuni. 

Sănătatea sa este protejată de asemenea prin respectarea regulilor elementare de igienă pe timpul 
detenţiei. În plus, persoana are dreptul la odihnă, alimentaţie şi, dacă situaţia permite, la respectarea 
principiilor sale de existenţă (care ţin, în principal, de religie şi sănătate). 

Starea de dependenţă îl împiedică pe individul în cauză să-şi asigure el însuşi propria securitate. 
Este în sarcina lucrătorului să-l protejeze de răzbunarea altor cetăţeni sau de curiozitatea presei pe timpul 
îndeplinirii procedurilor legale. 

Respectarea drepturilor persoanelor interzice lucrătorului să recurgă la violenţe şi la tratamente 
inumane sau degradante asupra persoanelor reţinute. Când este martor al unor astfel de acţiuni, comise de 
terţi (deţinuţi, rude ale victimelor) sau de către alţi lucrători, datoria de a proteja îi impune să dispună 
măsurile necesare pentru a determina încetarea violenţelor şi, totodată, de a sesiza şefii sau autoritatea 
competentă. 
 

Asigurarea respectului persoanelor pe timpul măsurilor coercitive se poate realiza prin: 
• neautorizarea niciunui act, propunere sau comportament discriminatoriu, rasist sau injurios; 
• nepermiterea familiarismelor şi nici tutuirea; 
• recurgerea la măsuri de constrângere numai în caz de nevoie şi încetarea aplicării acestora 

imediat după îndeplinirea obiectivului acţiunii; 
• utilizarea forţei în considerarea legii şi a principiului proporţionalităţii acţiunii în raport cu 

rezistenţa întâmpinată, încetând folosirea acesteia de îndată ce nu mai este necesar; 
• abţinerea de la violenţe nelegitime, tratamente inumane sau degradante, intervenind, după 

caz, pentru a face să înceteze astfel de abuzuri, indiferent de persoana agresorului; 
• crearea condiţiilor pentru acordarea ajutorului imediat în caz de rănire sau boală a 

persoanei reţinute; 
• asigurarea condiţiilor de detenţie, în funcţie de dotările existente, având în vedere protejarea 

vieţii şi a demnităţii umane.  
 

 5. Comportamentul poliţistului faţă de colegi şi şefi 
Structurile cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice folosesc un număr mare de 

lucrători. Statutul lor, poziţia juridică, gradele şi misiunile formează un mozaic complex, dar coerent. 
Diferenţele şi identităţile pot crea dificultăţi relaţionale când sunt sursa unor contradicţii sau unei 
concurenţe anormale. Interesul public impune lucrătorilor să depăşească aceste obstacole pentru a stabili 
raporturi armonioase, permiţând fiecăruia să-şi dezvolte statutul personal. 
 

5.1. Raporturile dintre angajaţi 
Independent de statute, de corpuri, de grade, de sarcini, relaţiile dintre lucrătorii din domeniul 

ordinii şi siguranţei publice trebuie să se bazeze pe respect mutual, loialitate şi solidaritate. 
Aceste valori se impun cu o forţă particulară celor care exercită autoritatea ierarhică. 

 



a) Respectul mutual 
Se exprimă mai întâi prin adoptarea în orice circumstanţă a regulilor elementare de convieţuire, 

dar şi a unei atitudini morale pozitive care constă în comportament principial manifestat prin politeţe, 
decenţă, toleranţă, onorarea obligaţiilor asumate şi punctualitate. Este exclusă orice formă de 
discriminare, în special cea legată de originea, sexul, orientarea sexuală a colegilor. 

Respectul mutual presupune înţelegerea faptului că orice sarcină, oricât de neînsemnată ar părea 
persoanelor neavizate, contribuie la buna funcţionare a serviciului public. Manifestările de superioritate 
sau de desconsiderare faţă de un corp profesional, de anumite funcţii, denotă necunoaşterea 
complementarităţii structurilor organizaţiei şi ale posturilor care o compun. 

Respectul mutual presupune toleranţă, adică o deschidere suficientă a spiritului care să permită 
colegilor expunerea punctelor de vedere, chiar dacă acestea sunt contrare. Într-adevăr, orice lucrător 
poate şi trebuie să se exprime liber. Totodată, această libertate este limitată de obligaţia care cere 
moderare în expresie a opiniilor personale, în special când ele sunt legate de ideologiile politice şi 
convingerile religioase. Această restricţie se aplică, de asemenea, conversaţiilor între lucrători şi vizează 
evitarea polemicilor, deseori extraprofesionale, dăunătoare bunei funcţionări a serviciului. 
 

b) Loialitatea  
Se traduce mai întâi prin francheţe. Este vorba, în primul rând, de a aduce sincer la cunoştinţa 

colegilor informaţiile profesionale la care au dreptul (proiect de restructurare a unui serviciu, schimb de 
informaţii operaţionale între servicii etc.). 

A recurge la acţiuni de denigrare ascunse privează persoana vizată de orice posibilitate de a se 
explica şi, în plus, generează în cadrul serviciului o ambianţă de ipocrizie. 

Loialitatea rezidă în a admite şi a-şi asuma erorile fără implicarea celor care nu au nici o 
responsabilitate. Totodată, constituie o formă de cinste capacitatea de a recunoaşte echitabil meritele 
fiecăruia. 

De asemenea, este preferabil să se păstreze discreţia asupra informaţiilor relative la viaţa privată 
percepute ocazional în virtutea relaţiilor de amiciţie (probleme de familie sau de sănătate etc.). 

Transmiterea unor informaţii ireale, defăimătoare, precum şi reacţiile ostile sau agresive 
manifestate în colectiv ori în cadrul instituţiei dovedesc cel puţin lipsa respectului mutual şi a loialităţii 
celui care adoptă un asemenea comportament. 

  
c) Solidaritatea  
Necesitatea exercitării profesiei se manifestă printr-o disponibilitate constantă faţă de colegi (apel 

la întăriri, ajutor pentru îndeplinirea unei proceduri sau a unei sarcini administrative etc.). Neimplicarea 
este contrară spiritului de echipă, mai ales când îngreunează sarcina de muncă a celorlalţi. Refuzul de a 
acorda sprijin invocând constant probleme personale, de sănătate, climatul impropriu ori existenţa altor 
activităţi prioritare are ca urmare afectarea solidarităţii, încurajând comportamente similare în rândul 
membrilor colectivului de muncă. Pe de altă parte, eschiva continuă de la îndeplinirea unor sarcini 
conduce în mod direct la supraîncărcarea colegilor, ceea ce favorizează apariţia tensiunilor în cadrul 
grupului respectiv. 

De altfel, solidaritatea poate să se exprime şi în raporturile private. Este cazul în care lucrătorul 
sesizează problemele altui coleg şi îşi oferă cu tact ajutorul (a sfătui o persoană să urmeze un tratament 
medical, a face de serviciu în locul altuia pentru ca acesta să poată fi liber pentru rezolvarea unor 
probleme familiale sau de sănătate). 

Deşi este indispensabilă, solidaritatea are limite. Este de neconceput să te ascunzi în spatele ei 
pentru a închide ochii în faţa comportamentelor deviante (corupţie, furt etc.). 

Orice lucrător martor al unor comportamente delictuale sau periculoase din partea colegilor săi, al 
violenţelor nelegitime sau al unor tratamente inumane ori degradante îndreptate asupra unui alt lucrător 
sau unei persoane arestate, are datoria de a-l face să înceteze sau de a le aduce la cunoştinţa autorităţii 
competente, oricare ar fi locul acestuia în ierarhie. De altfel, solidaritatea presupune respectarea unor 
valori morale cum sunt: respectul, sinceritatea, încrederea, cinstea, loialitatea, care nu admit promovarea 



prioritară constantă a intereselor personale în detrimentul celor specifice instituţiei, minciuna ori atitudinea 
duplicitară. 
 

 
5.2. Relaţiile cu subordonaţii 
Exercitarea autorităţii ierarhice în structurile cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice 

are ca scop asigurarea bunei funcţionări a acestora. Superiorul ierarhic trebuie aşadar să favorizeze 
stabilirea unui climat armonios între el şi subordonaţii pe care îi coordonează, asumându-şi pe deplin 
responsabilităţile specifice postului. 

Viaţa în colectivitate poate genera tensiuni dăunătoare eficacităţii. Unul dintre rolurile şefului este 
de a le preveni (a instala în birouri diferite persoanele care nu se înţeleg şi care nu pot lucra în aceeaşi 
echipă), de a le identifica (prin prezenţa activă în cadrul colectivului pentru a detecta atmosfera din 
serviciu) şi de a le dezamorsa (reuniuni de serviciu în cadrul cărora să se încurajeze exprimarea fără 
constrângeri a opiniilor referitoare la aspectele care au generat nemulţumiri, şi chiar participarea la 
activităţi extraprofesionale organizate cu membrii colectivului). 

Cu siguranţă, nu este indicat să fie lăsată să persiste o stare conflictuală şi, cu atât mai puţin, să se 
creeze sau să se exploateze asemenea stări în cadrul colectivului. 

Buna funcţionare a serviciului impune ca actul de comandă să fie echitabil. Subordonaţii admit greu 
ca munca să fie repartizată şi recompensele să fie atribuite sau sancţiunile aplicate după criterii arbitrare, mai 
ales dacă se încearcă mascarea acestor situaţii prin lipsa de transparenţă însoţită de nemotivarea deciziilor. 

Transparenţa este de altfel oportună în toate circumstanţele. Ea constituie o solidă apărare 
împotriva oricărei manifestări de favoritism sau de autoritarism. Ea necesită asigurarea de condiţii care să 
favorizeze comunicarea, dând posibilitatea subordonaţilor să-şi exprime sugestiile şi observaţiile.  

Conducerea ministerului asigură unităţilor mijloace care să le permită îndeplinirea sarcinilor 
specifice (spaţii, materiale, vehicule etc.), încredinţând managerilor atributul de a le repartiza utilizatorilor 
după nevoile impuse de sarcinile profesionale repartizate. 

Eficacitatea este singurul element care poate fi avut în vedere la repartizarea mijloacelor şi 
resurselor. Nu este de conceput să privezi un lucrător de mijloacele materiale care îi sunt necesare pentru 
a favoriza abuziv un altul (să atribui materiale unui subordonat pe motivul relaţiilor amicale şi nu a 
nevoilor reale sau pentru a căuta o satisfacţie pur personală – ca de exemplu, repartizarea unui vehicul de 
serviciu pentru a fi utilizat în scop personal de un subordonat dispus să ofere unele mici avantaje). 

Subordonaţii aşteaptă de la superiorii lor o capacitate de a impulsiona şi susţine activitatea. Pentru 
aceasta ei le cer să-şi îndeplinească rolul şi să emită, cu operativitate, dispoziţii clare şi precise, în special 
atunci când se ivesc dificultăţi de execuţie.  Impulsionarea şi susţinerea subordonaţilor înseamnă şi grija 
pentru formarea lor profesională sau facilitarea accesului la mijloacele de perfecţionare. 

Stilul de conducere, care influenţează modul de acţiune a subordonaţilor, presupune şi 
promovarea unor relaţii profesionale bazate pe încredere. Acesta înseamnă şi faptul că managerul îşi 
asumă pe deplin responsabilitatea dispoziţiilor pe care le-a dat. 
 

Cum se manifestă în principal simţul responsabilităţii în exercitarea funcţiilor de conducere: 
• impulsionând constant activitatea subordonaţilor; 
• dând dispoziţii clare şi urmărind executarea acestora; 
• asumându-ţi responsabilitatea deciziilor luate; 
• recompensând subalternii şi aplicând sancţiuni disciplinare fără părtinire, având în vedere 

exclusiv comportamentul, profesionalismul şi implicit rezultatele obţinute în activitate; 
• adoptând un stil de conducere care să încurajeze comunicarea în ambele sensuri şi să 

permită implicarea subordonaţilor în actul decizional;  
• conştientizând faptul că pentru subordonaţi şeful poate constitui un exemplu. 

 



Majoritatea dispoziţiilor sunt verbale. În aceste condiţii, în cazul unei evoluţii nefavorabile a 
situaţiei este foarte uşor să pretinzi că nu le-ai dat. Onoarea obligă să ţi le asumi fără a căuta să pui în 
sarcina altuia responsabilitatea greşelilor tale. 

Încrederea acordată unui superior va depinde de capacitatea acestuia de a-şi apăra subordonaţii în faţa 
celor care aduc critici injuste muncii lor sau a celor care determină o supraîncărcare cu sarcini dăunătoare 
eficacităţii, iar pentru misiunile care impun asumarea unor riscuri, prin evaluarea acestora şi stabilirea 
unor proceduri care să conducă la diminuarea lor. 

În sfârşit, dacă se constată neajunsuri în activitate, rolul superiorului este de a interveni pentru a le 
face să înceteze şi, la nevoie, să le sancţioneze. Toleranţa exagerată adoptată mai ales în situaţii deosebit 
de grave sau favoritismul vor fi percepute ca nedreptăţi de către cei care-şi efectuează conştiincios 
sarcinile şi devin, astfel, temei al neîncrederii în capacitatea şi corectitudinea şefului. 
 

5.3. Relaţiile cu superiorii ierarhici 
Orice lucrător se regăseşte pe o treaptă ierarhic - organizatorică. Este important să identifici clar 

superiorii şi să respecţi cu rigurozitate lanţul ierarhic pentru a îndeplini obligaţia de executare. Aceasta 
impune respectarea dispoziţiilor legale primite, buna executare a misiunilor încredinţate şi corectitudinea 
actelor întocmite. 

Supunerea simultană unor ierarhii distincte presupune ca lucrătorul să facă dovada loialităţii în 
mod egal faţă de acestea. 

Astfel, în materie de poliţie judiciară, lucrătorul trebuie să prezinte informări exacte privind 
rezultatul investigaţiilor sale procurorului competent să le cunoască. Totuşi, el trebuie să-şi informeze şi 
superiorul direct asupra derulării operaţiunilor. 
 

Cum se manifestă loialitatea faţă de un superior ierarhic: 
• executând cu conştiinciozitate instrucţiunile primite; 
• întocmind cu sinceritate rapoartele de executare a misiunilor încredinţate; 
• motivând abţinerea de la executarea dispoziţiilor vădit ilegale ori prezentând, prin prisma 

experienţei proprii, consecinţele nedorite produse în acţiuni în care s-au folosit proceduri, 
metode sau mijloace similare celor precizate în dispoziţia / ordinul de executare a misiunii cu 
privire la care se formulează abţinerea; 

• acordând respectul cuvenit superiorilor. 
 

Exercitarea dreptului şi a obligaţiei lucrătorilor de a-şi exprima reţinerea privind legalitatea sau 
oportunitatea unei decizii dispuse de un superior sunt îndreptăţite numai dacă motivele care determină refuzul 
de executare sunt fondate şi constructive. În acest context, este de preferat ca lucrătorii să prezinte şi soluţii 
care să asigure legalitatea acţiunii sau momentul în care aceasta este oportună. 

Lucrătorul primeşte dispoziţii, de regulă, de la şeful nemijlocit. Aceasta nu-l absolvă de a 
manifesta respect faţă de funcţionarii cu grad mai mare ce aparţin altui serviciu sau altei categorii de 
personal. 

Lucrătorul are datoria de a reacţiona faţă de o dispoziţie vădit ilegală. Pentru aceasta el 
informează, în baza datoriei şi capacităţii sale de exprimare, autoritatea care a dat dispoziţia respectivă 
despre obiecţiile şi argumentele sale. Dacă dispoziţia este menţinută şi subordonatul consideră că obiecţiile 
sale sunt fondate, el trebuie să raporteze superiorului şefului său la care are acces. 
 

6. Comportamentul poliţistului în relaţia cu alte instituţii şi reprezentanţii 
acestora 
 

Lucrătorii din domeniul ordinii şi siguranţei publice pot intra în relaţie cu numeroşi parteneri din 
afara instituţiei, publici sau privaţi care asigură, ca şi ei, funcţii social-economice. Astfel, ei se găsesc 
într-o situaţie de cooperare.  

 



6.1. Elemente de comportament general 
Deşi vorbim în majoritatea cazurilor de raporturi interinstituţionale, ele se traduc obligatoriu prin 

contacte de la persoană la persoană. Acestea se limitează uneori la conversaţii telefonice sau la schimburi 
de corespondenţă (a cere informaţii unui serviciu de stare civilă al unei primării), însă alteori ele dau loc 
întâlnirilor (misiuni în cooperare, intervenţie cu pompierii la locul unui eveniment). 

În toate circumstanţele, politeţea şi curtoazia trebuie să prevaleze. Corectitudinea însoţită de reţinere 
în afirmaţii şi atitudini, ca şi grija acordată ţinutei, conferă lucrătorului şi instituţiei pe care o reprezintă o 
imagine de interlocutor respectabil şi competent, în special atunci când este vorba de a exprima o poziţie 
divergentă sau de a face faţă reticenţelor persoanelor implicate în rezolvarea situaţiei. Această imagine va fi 
pe alocuri umbrită dacă apare o oarecare manifestare de favoritism sau de discriminare ce ţine fie de 
persoana întâlnită, fie de instituţia pe care o reprezintă ori de funcţiile pe care le exercită. Acţiunile în 
cooperare nu trebuie să urmărească obţinerea unor beneficii personale sau avantaje, scopul acestora fiind 
oferirea unor servicii complexe. 

Pentru anumite categorii de persoane (magistraţi, membri ai puterii executive, înalţi funcţionari, 
reprezentanţi oficiali ai statelor străine) se apelează la manifestarea unor forme particulare de respect, 
fără a cădea în servilism. 
 

6.2. Relaţiile care îl plasează pe lucrător într-o situaţie de cooperare 
Poliţia şi Jandarmeria nu sunt singurele instituţii însărcinate cu lupta împotriva delincvenţei. 

Principalii lor parteneri din acest domeniu sunt: parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti, 
administraţia fiscală, inspecţia muncii etc. Există o anumită concurenţă normală până la un punct, între 
instituţiile ce urmăresc obiective identice (Poliţia, Poliţia de Frontieră, Jandarmeria şi Autorităţile vamale 
luptă împreună împotriva traficului de stupefiante), însă aceasta nu trebuie să devină un motiv de 
rivalitate pentru instituţiile implicate. Nu este atât de important care dintre instituţiile menţionate se 
înregistrează, spre exemplu, cu reţinerea făptuitorilor sau confiscarea stupefiantelor ci, în ce măsură, prin 
cooperare, se combate fenomenul şi se asigură realizarea interesului public. 

Manifestările de rivalitate se traduc în special prin necomunicarea unor informaţii care pot compromite 
finalizarea acţiunii, determinând implicit reacţii similare din partea partenerilor. 

Satisfacţia personală sau de grup rezultată din aceste comportamente anormale aduce prejudicii 
interesului public. 

În îndeplinirea unor misiuni structurile cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice 
intervin în complementaritate cu alte autorităţi, asigurând de asemenea un serviciu public (planuri 
comune de acţiune, strategii, protocoale, protecţia executorilor judecătoreşti etc.). O astfel de cooperare 
nu poate fi bine realizată decât dacă fiecare serviciu participant îşi manifestă pe deplin profesionalismul 
şi are grija de a facilita acţiunea celorlalţi (acţiuni concertate în zona unităţilor de învăţământ, protecţia 
magistraţilor şi a familiilor acestora, situaţii de urgenţă etc.) 

În sfârşit, în alte ocazii, lucrătorii se găsesc în poziţia celui care dispune (recurge) la servicii 
medicale pentru o persoană reţinută, cere informaţii unui serviciu de permise auto ş.a. 

În afara cazurilor de comunicare a informaţiilor prevăzute expres, cooperarea nu poate să fie 
niciodată o scuză pentru violarea obligaţiilor referitoare la asigurarea confidenţialităţii datelor, inclusiv a 
celor cu caracter personal. 
 

Cum se poate asigura eficacitatea serviciului public în cadrul relaţiilor cu partenerii 
instituţionali: 

• executând conştiincios misiunile încredinţate;  
• punându-şi în valoare profesionalismul pentru a oferi cea mai bună cooperare; 
• cenzurând comentariile proprii ori acţiunile de grup care exced misiunii şi prin care sunt puşi 

în inferioritate ceilalţi participanţi;  
• conformându-se regulilor de comunicare a informaţiilor; 



• acţionând astfel încât să asigure facilitarea acţiunii celorlalţi participanţi şi acordându-le 
sprijin la nevoie. 

 

7. Comportamentul lucrătorilor din domeniul ordinii şi siguranţei publice în 
familie şi societate 

Atât în familie cât şi în societate lucrătorii trebuie să se comporte civilizat, să dovedească 
stăpânire de sine, să fie respectuoşi. 

Ei trebuie să aibă o conduită corectă, să nu abuzeze de calitatea lor oficială şi să nu compromită 
prin activitatea publică ori privată prestigiul funcţiei ori al instituţiei din care fac parte. 

În familie aceştia trebuie să se abţină de la orice formă de violenţă domestică, iar în societate să 
încurajeze în mod activ, să susţină şi să implementeze măsurile care să contracareze manifestarea acestui 
gen de infracţionalitate şi consecinţele nefaste pe care le produce. 

De asemenea, îşi vor asuma un rol determinant în promovarea respectului între oameni, indiferent 
de rasă sau religie, precum şi a egalităţii între sexe, pentru a preveni actele de violenţă care ar putea avea 
loc din cauza acestor discriminări, ce se pot manifesta sub diverse forme în societate. 

Prin întregul lor comportament, lucrătorii trebuie să se arate demni de consideraţia şi încrederea 
impuse de profesia exercitată. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Instrumente juridice interne şi internaţionale 

cu incidenţă asupra  
comportamentului poliţistului 

 
 
 

 - Constituţia României, republicată; 
 - Codul Penal; 
 - Codul de Procedură penală; 
 - Legea nr. 80/ 1995, privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române; 
- Declaraţia universală a drepturilor omului (adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite la 10 de septembrie 1948); 
 - Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale 
(adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950); 
 - Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială - 
adoptată de Adunarea generală a O N U la 21 decembrie 1965 prin Rezoluţia 21068 (XX); 
 - Codul de comportament pentru persoane oficiale, însărcinate cu aplicarea legii (adoptat de 
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 17 decembrie 1979 prin Rezoluţia 34/169; 
 - Declaraţia despre poliţie - adoptată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei prin 
Rezoluţia 690 din 8 mai 1979; 
 - Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane ori 
degradante (adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 39/46 din 
10.12.1984 şi intrată în vigoare la 26.061987; ratificată de România la 09.10.1990 prin Legea 
nr. 19); 
 - Convenţia Europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane 
sau degradante, adoptată la Strasbourg la 26 noiembrie 1987; 
- Codul European de Etică al Poliţiei – Recomandarea Rec(2001) 10 a Comitetului de 
Miniştri al Consiliului Europei, adoptată la 19 septembrie 2001; 
 - Codul de Etică şi Deontologie al Poliţistului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 991 din 
25 august 2005; 
 - Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legea nr. 81/ 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/ 2001 
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române; 
 - Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea, şi funcţionarea 
serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - Legea nr. 550/ 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române 
 - Legea nr. 17/ 1996 privind regimul armelor de foc (art. 46-52); 
 - Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor; 
 - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 400/2004 privind regimul disciplinar al 
personalului din Ministerul Administraţiei şi Internelor. 
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