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Cuvântul autorului  Prezenta monografie are la bază teza de doctorat consacrată poliţiei locale în România și state membre ale Uniunii Europene, susţinută în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din București în vara anului 2016, elaborată sub coordonarea domnului profesor universitar doctor Luca Iamandi, căruia îi mulţumesc, și cu acest prilej, pentru truda Domniei Sale și generozitatea spirituală, profesională, pe care a manifestat-o în coordonarea mea pe parcursul școlii doc-torale. Ulterior susţinerii, am procedat la finalizarea lucrării elaborate, încorporând propunerile care au fost formulate de către membrii comisiei și am actualizat conţinutul, în raport cu legislaţia și doctrina de specialitate care au apărut între timp, transformând-o în prezenta monografie. Consider că tema abordată, ca și lucrarea, în ansamblul său, sunt de interes din mai multe considerente.  Un prim considerent îl reprezintă faptul că ea îmbracă într-o haină doctrinară o instituţie care are o viaţă relativ scurtă, anul acesta intrând în cel de-al șaptelea an de existenţă. Scurtimea existenţei sale nu a dat prilejul de a se crea o literatură de specialitate consistentă, care să analizeze statutul juridic atât al instituţiei în sine, cât și al personalului care își desfășoară activitatea în cadrul ei, și ne referim, cu precădere, la poliţistul local, cel care face, de altfel, obiect de cercetare al prezentei lucrări. De aceea, am apreciat că este necesar să realizăm o asemenea abordare și să ne aplecăm asupra analizei statutului juridic al poliţistului local. Un al doilea argument vizează modul în care legiuitorul a calificat poli-
ţistul local, respectiv acela de titular al unei funcţii publice specifice. Este cunoscut faptul că actuala Lege-cadru în materia funcţiei publice, respectiv Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, consacră două tipuri de funcţii publice din punct de vedere al naturii atribuţiilor, respectiv funcţii 
publice generale și funcţii publice specifice1. Separat de aceste două categorii de funcţii, Legea nr. 188/19992 recunoaște și posibilitatea ca unii funcţionari, care își desfășoară activitatea în anumite servicii publice, care prin natura lor pre-zintă anumite particularităţi, să beneficieze de statute juridice specifice. Între aceste categorii de personal se regăsesc enumerate, la litera f) a articolului 7 alin. (1) al Legii nr. 188/1999, poliţia și alte structuri ale Ministerului Aface-
rilor Interne. Criteriul care a determinat legiuitorul organic să recunoască atât 
                                                            1 Prin art. 7 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici. 2 Prin art. 5 al Legii nr. 188/1999. 



12 |  Ioan-Laurenţiu Vedinaș  funcţiile publice specifice, cât și statutul special aplicabil unor categorii de func-ţionari publici, apreciem că este același, el vizând particularităţile pe care le prezintă serviciul public respectiv și, implicit, personalul care își desfășoară activitatea în cadrul său. Centrul de greutate al filozofiei prezentei lucrări gravitează în jurul statu-
tului poliţistului local, care, în opinia noastră, ar trebui să fie tot statut juridic 
special, ca și în cazul poliţistului, să spunem, obișnuit, și nu un statut juridic 
general, de funcţionar public care desfășoară o funcţie publică specifică și 
se supune Legii nr. 188/1999.  Pentru a demonstra o asemenea aserţiune, principala metodă utilizată în analiza statutului juridic al poliţistului local a fost metoda comparatistă, prin care am analizat în paralel statutul poliţistului local și cel al poliţistului, pentru a putea identifica similitudinile și a desprinde argumentele care să fundamenteze teza susţinută de noi, aceea a conferirii unui statut special poliţistului local, pro-punere pe care am formulat-o, de lege ferenda, și care străbate, ca un fir roșu, lucrarea de faţă. Metoda comparatistă a vizat nu numai dreptul intern, ci și ceea ce putem denumi dreptul european al poliţistului local, în sensul prezentării unor realităţi constituţionale și legale privind statutul poliţistului local din alte state membre ale Uniunii Europene. În acest scop, un prim demers pe care l-am întreprins a fost acela de a analiza constituţiile celor 28 de state, pentru a identifica în ce măsură în conţinutul lor se regăsesc prevederi speciale referitoare la poliţia locală. Deși efortul a fost consistent, rezultatele nu au fost nici pe departe pe măsura lui, în sensul că în puţine constituţii am regăsit prevederi exprese în această materie, respectiv Constituţia Regatului Spaniei, a Austriei, Italiei. Am putut constata că în Constituţia Austriei este recunoscută expres nu doar existenţa serviciului 
public de poliţie locală, ci și existenţa unor categorii ale serviciului public 
de poliţie locală, în funcţie de domeniul în care acestea acţionează, respectiv 
poliţia locală rutieră, poliţia locală sanitară, poliţia pieţelor locale. Ceea ce este însă neîndoielnic este faptul că toate legile fundamentale ale statelor membre ale Uniunii Europene așază la baza organizării și funcţionării administraţiei publice în unităţile administrativ-teritoriale specifice lor principiile 
autonomiei locale și descentralizării. Ele reprezintă, în opinia autorilor de specialitate români și străini, cuvinte-cheie pentru organizarea administrativă a statelor contemporane. Am fundamentat în lucrarea de faţă faptul că poliţia locală, fiind un serviciu 
care funcţionează pe lângă autorităţile administraţiei publice locale, repre-zintă un serviciu descentralizat, nu unul deconcentrat. Iar descentralizarea 
este legată de autonomia locală, în vreme ce deconcentrarea este o variantă 
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a centralizării, după cum este admis în literatura de specialitate.1 Din această perspectivă, apreciem că, în viitor, poliţia locală va trebui să-și amplifice rolul și atribuţiile, dată fiind calitatea sa de serviciu public pus în slujba colectivităţilor locale, pentru realizarea și apărarea drepturilor, libertăţilor și valorilor fundamen-tale ale acestora. Acest lucru presupune și perfecţionarea cadrului legislativ care îi este aplicabil și ne-am străduit, prin propunerile de lege ferenda pe care le-am for-mulat, să venim în sprijinul acestui demers. Lucrarea este structurată în trei părţi, iar fiecare dintre acestea o pregătește pe cea următoare și o completează, conferindu-i, în final, un conţinut închegat. 
Prima parte reprezintă o parte introductivă, în care am fundamentat conceptele și am prezentat aspectele cu caracter istoric privind evoluţia legisla-tivă a instituţiei și a celor care au precedat-o (corpul gardienilor publici și poliţia comunitară, în prezent desfiinţate). Totodată, am prezentat și anumite aspecte cu caracter de generalitate, legate de categoriile de personal care își desfășoară activitatea în cadrul poli-

ţiei locale, categoriile de funcţii publice și funcţionari publici, conceptele de 
ordine și siguranţă publică și cadrul constituţional și legal care le este apli-
cabil. În partea a doua am analizat poliţia locală în România și ea reprezintă partea cea mai consistentă sub aspectul întinderii și al problematicii abordate. După ce, la început, am prezentat o scurtă evoluţie a reglementării privind poliţia locală în ţara noastră, în următoarele capitole am analizat atribuţiile poliţiei 
locale, atât cele prevăzute de legea-cadru, cât și de alte acte normative, pentru ca, în continuare, să analizăm drepturile și îndatoririle specifice poliţistului 
local și regimul juridic al răspunderii aplicabile acestuia. În analiza între-prinsă am utilizat atât legislaţia, cât și doctrina de specialitate relevante, precum și unele aspecte din jurisprudenţa instanţelor judecătorești și cea a Curţii Cons-tituţionale. Legea nr. 155/2010 a făcut obiectul unor decizii ale Curţii Consti-tuţionale, asupra uneia dintre ele am exprimat o viziune critică, având satisfacţia că Înalta Curte de Casaţie și Justiţie, printr-o decizie pronunţată în soluţionarea unui recurs în interesul legii, a validat concepţia noastră. 

Ultima parte este consacrată analizei poliţistului local în Uniunea Europeană și în unele state membre ale Uniunii Europene. Am procedat la studierea atât a unor acte juridice elaborate la nivelul Uniunii Europene, cât și a Constituţiilor statelor membre, pentru a identifica dispoziţii, de preferinţă exprese, aplicabile poliţiei locale. Suntem convinși că în acest domeniu mai sunt multe de cercetat. Conside-răm că poliţia locală este o instituţie importantă pentru viaţa oamenilor și a 
                                                            1 A se vedea, în acest sens, A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, ed. a IV-a, vol. I, Ed. All Beck, București, 2005, p. 451. 



14 |  Ioan-Laurenţiu Vedinaș  comunităţii și ar trebui ca pe viitor să i se acorde mai multă atenţie din partea legiuitorului, a doctrinei, dar și a guvernanţilor. Nutrim nădejdea că munca noastră va contribui la cunoașterea și  acestei semnificaţii și, în acest mod, la dezvoltarea ei în viitor, atât în plan legislativ, cât și practic, instituţional.  
Ioan Laurenţiu Vedinaș 


