
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1061/2002 privind stabilirea uniformei,

echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei i documentului de legitimare pentruș
poli i tiț ș

În temeiul art. 108 alin. (2) din Constitu ia României, republicată, ț

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Art.  I.  -  Hotărârea  Guvernului  nr. 1061/2002  privind  stabilirea  uniformei,  echipamentului
specific,  însemnelor  distinctive,  insignei  i  documentului  de  legitimare  pentru  poli i ti,ș ț ș
republicată  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr. 754  din  5  noiembrie  2009,  cu
modificările i completările ulterioare, se modifică după cum urmează:ș

1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
„Art. 8 - (1) Producerea i/sau comercializarea, în tot sau în parte, a unor articole de echipament sau aș
unor  însemne  distinctive  din  compunerea  uniformelor  poli i tilor,  stabilite  potrivit  prevederilorț ș
prezentei  hotărâri,  de  către  persoane fizice  sau  juridice,  în  afara  procedurilor  legale  de  achizi ieț
derulate de Ministerul Afacerilor Interne ori de institu iile/structurile aflate în subordinea acestuiaț
constituie contraven ie i se sanc ionează cu amendă contraven ională de la 10.000 la 50.000 lei.ț ș ț ț
(2) Constatarea contraven iilor i aplicarea sanc iunilor se fac de către ofi eri i agen i de poli ie dinț ș ț ț ș ț ț
cadrul Poli iei Române.ț
(3)  Contraven iilor  prevăzute  de  prezenta  hotărâre  le  sunt  aplicabile  prevederile  Ordonan eiț ț
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor, aprobată cu modificări i completăriț ș
prin Legea nr. 180/2002, cu modificările i completările ulterioare.ș
(4) Articolele de echipament sau însemnele distinctive ce fac obiectul contraven iei prevăzute la alin.ț
(1) se confiscă.”

2. Anexele nr. 1 i 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 i 2 la prezenta hotărâre.ș ș

Art. II. - Modificările intervenite în uniformele poli i tilor se vor realiza e alonat, până la dataț ș ș
de 31 decembrie 2022.

Art. III. - Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.ș
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