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Bibliografie 
pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante de polițist local, organizat 

în data de 24.10.2022 – proba scrisă 

 

1. Constituţia României (1991) republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu  modificările 

şi completările ulterioare; 

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor  formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 

5. Legea nr. 155/2010 politiei locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

6. HG nr. 1.332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a poliției locale; 

7. Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, 

republicată; 

8. Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme 

de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

9. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

10. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

11. O.G nr. 2/2001 regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Tematica  

1. Constituţia României, republicată – integral; 

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările 

şi completările ulterioare – integral;  

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – integral; 

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare – integral;   

5. Legea nr. 155 / 2010 politiei locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare – 

integral; 

6. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, aprobat prin HG nr. 1.332 din 

23 decembrie 2010 – integral; 
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7. Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, 

republicată – integral; 

8. Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de 

conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare – integral; 

9. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor, cu modificările și completările 

ulterioare – integral; 

10. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare – integral; 

11. O.G nr. 2/2001 regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare – 

integral. 
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