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

Partea I, nr. 431 din data de 03 mai 2022 a fost publicată Legea nr. 122/2022 
pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea nr. 218/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române. 
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/pr334_21.pdf 

 
Acest demers legislativ are ca obiect modificarea și completarea art. 36 din Legea 

nr. 218/2002 privind măsura conducerii administrative la sediul poliției, în sensul 
ca verificarea situației de fapt și, după caz, luarea măsurilor legale față de persoana 

condusă la sediul poliției să se realizeze de îndată, dar fără să depășească 8 ore de 
la momentul inițierii deplasării. Tot astfel, întrucât în practică se pot ivi situații în 

care identitatea persoanei să nu poată fi stabilită în termenul de 8 ore, se propune 
ca acest termen să se prelungească cu perioada necesară stabilirii identității, 

verificării situației de fapt și luării măsurilor legale, fără a se depăși 12 ore de la 

momentul inițierii deplasării. Totodată, în corelare cu modificările aduse, se instituie 
în sarcina organelor de poliție obligația de a permite persoanei să părăsească sediul 

după finalizarea activităților anterior menționate, sau/și după expirarea celor 12 
ore, chiar în lipsa stabilirii identității. 

 
Aceste modificări au ținut cont de că principala atribuție instituită în sarcina Poliției 

Române este asigurarea protecției și respectării drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului, iar în aplicarea tuturor măsurilor specifice activității, 

organele polițienești acționează cu respectarea principiilor și convingerilor generale 
prevăzute de Constituția României, republicată, convenții ale drepturilor omului și 

tratate la care statul este parte. Ținând cont de interesul permanent al Poliției 
Române în vederea asigurării protecției și respectării drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului, precum și faptul că organele de poliție urmăresc să își 
desfășoare activitatea fără a contraveni întregului ansamblu de convingeri 

comunitare, au fost operate aceste intervenții legislative pe marginea prevederilor 

privind conducerea administrativă la sediul poliției, astfel încât acestea să prevină 
și să elimine apariția oricăror moduri neunitare de acțiune în rândul polițiștilor. În 

acest sens, s-a stabilit o durată determinată pentru aplicarea măsurii de conducere 
a unei persoane la sediul poliției. 
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