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HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1061/2002 privind stabilirea 

uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de 
legitimare pentru polițiști 

 
 
 
 
În temeiul art. 108 alin. (2) din Constituția României, republicată,  
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 
 
 
Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului 
specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 5 noiembrie 2009, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 
 
1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(1) Descrierea însemnelor distinctive, a însemnelor pentru gradele profesionale și a uniformei  pentru 
efectivele menționate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 1”. 
 
2. Articolul 4 se abrogă. 
 
3. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 8 - (1) Producerea și/sau comercializarea, în tot sau în parte, a unor articole de echipament sau a 
unor însemne distinctive din compunerea uniformelor polițiștilor, stabilite potrivit prevederilor 
prezentei hotărâri, de către persoane fizice sau juridice, în afara procedurilor legale de achiziție derulate 
de Ministerul Afacerilor Interne ori de instituțiile/structurile aflate în subordinea acestuia constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 10.000 la 50.000 lei. 
(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către ofițeri și agenți de poliție din 
cadrul Poliției Române. 
(3) Contravențiilor prevăzute de prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului 
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările și completările ulterioare. 
(4) Articolele de echipament sau însemnele distinctive ce fac obiectul contravenției prevăzute la alin. (1) 
se confiscă.” 
 
4.  Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art.10 (1) Pentru activități culturale și filmări, persoanele juridice pot achiziționa de la operatorii 
economici și utiliza în cadrul acestor activități uniforme înseriate ale structurilor prevăzute la art. 1. 
(2) Achiziția și utilizarea uniformelor înseriate pentru activitățile culturale și filmări de către persoane 
juridice se realizează numai cu aprobarea inspectorilor generali ai structurilor care utilizează modelele 
respectivelor uniforme. 
(3) La finalizarea activităților culturale și a filmărilor, pentru  care au fost achiziționate, uniformele se 
predau la inspectoratele generale ale structurilor care utilizează modelele respectivelor uniforme, 
pentru casare. 
 
 
 



5. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Documentele de legitimare pentru efectivele menționate la art. 1 sunt prevăzute în anexele nr. 3 și 3A, 
iar insignele polițiștilor sunt prevăzute în anexa nr.3B.” 
 
6. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Anexele nr. 1, 2, 3, 3A și 3B fac parte integrantă din prezenta hotărâre.” 
 
7. Anexele nr. 1, 2, 3 și 3A se înlocuiesc cu anexele nr. 1 - 4 la prezenta hotărâre. 
 
8. După anexa nr.3A, se introduce o nouă anexă, anexa nr.3B, având conținutul prevăzut în anexa 
5 la prezenta hotărâre. 
 
Art. II. – (1) Modificările intervenite în uniformele polițiștilor se vor realiza eșalonat, stabilindu-
se o perioadă de tranziție până la data de 31 decembrie 2024.  
(2) Achiziționarea de articole de echipament specific se realizează eșalonat, cu încadrarea în 
fondurile aprobate cu această destinație. 
 
Art. III. – (1) Până la data finalizării procedurilor pentru emiterea documentelor în formatul și cu 
conținutul prevăzute în anexa nr.3A, legitimațiile de serviciu ale polițiștilor se emit conform 
prevederilor anexei nr.3. După această dată, stabilită prin ordin al ministrului afacerilor interne, 
dar nu mai târziu de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, legitimațiile de 
serviciu ale polițiștilor se emit exclusiv în noul format. 
(2) Legitimațiile de serviciu ale polițiștilor emise până la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri, precum și cele emise până la împlinirea termenului prevăzut la alin.(1) rămân valabile 
până la data expirării. 
(3) Legitimațiile de serviciu ale polițiștilor prevăzute la alin.(2) pot fi preschimbate înainte de 
data expirării, cu documente având formatul și conținutul prevăzute în anexa nr.3A, în funcție de 
necesitățile stabilite de Ministerul Afacerilor Interne. 
 
Art. IV. – (1) Prevederile art. I pct. 3 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri. 
(2) În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr.3 din 
Hotărârea Guvernului nr. 1061/2002, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta 
hotărâre, se abrogă. 
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