
REFERAT DE APROBARE 

 

a proiectului ordinului ministrului afacerilor interne privind aprobarea Regulamentului 

pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea 

normelor privind echiparea poliţiştilor 

 

În prezent, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, Regulamentul pentru compunerea și 

portul uniformelor de poliție și Regulile de aplicare a normelor privind echiparea polițiștilor 

sunt aprobate prin OMAI nr. 236/2009, cu modificările și completările ulterioare. 

În anul 2021, prin Hotărârea Guvernului nr.985/2021 au fost aduse modificări 

substanțiale Hotărârii Guvernului nr.1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului 

specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru polițiști, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, fapt pentru care se impune reevaluarea 

cadrului normativ inferior, respectiv a OMAI nr.236/2009, sub aspectul corelării prevederilor 

acestuia cu noile dispoziții în materie.  

Principalele modificări constau în: 

- stabilirea unei structuri unice a normelor de echipament, atât pentru ofițerii, cât și 

pentru agenții de poliție;  

-confecționarea articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte din aceleași materii prime și 

folosirea pentru aceleași activități, atât pentru ofițerii, cât și pentru agenții de poliție; 

- introducerea unor articole noi de echipament, pentru care se impune a fi reglementat 

modul de purtare. 

Având în vedere cele expuse, a fost elaborat proiectul ordinului ministrului afacerilor 

interne privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, 

precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor, care, în 

concordanță cu normele de tehnică legislativă, va înlocui OMAI nr.236/2009. 

Elementele principale de noutate reglementate de proiectul ordinului vizează următoarele 

aspecte:  

- reglementarea modului de port al articolelor de echipament nou introduse (pardesiu, 

jachetă, costum termic, fes); 

- eliminarea uniformei de clasă din categoria uniformelor purtate de către studenţi, 

stabilindu-se doar două categorii de uniforme, uniforma de oraș, respectiv cea de instruire, atât 

pentru studenții, cât și pentru elevii din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor; 

- eliminarea uniformei de ceremonie, care se acordă doar ofiţerilor ce ocupă funcţii de 

conducere până la nivel de şef serviciu/similar, inclusiv, stabilindu-se o singură categorie de 

uniformă de reprezentare și ceremonialuri, atât pentru ofițerii, cât și pentru agenții de poliție;  

- introducerea unor precizări legate de acordarea drepturilor de echipament în bani, 

respectiv, lunar, în cuantum de 1/12 din echivalentul valoric al cotei- părți anuale. 

**** 


