


Conform mandatului primit la investitura din data de 17.05.2014  la Orăștie, 
conducerea FNPLR, în  perioada 2014-2017 a întreprins următoarele:
1. Acțiuni și demersuri în spiritul îmbunătățirii condițiilor salariale ale polițiștilor 
locali și a armonizării legii 155/2010 cu celelalte acte normative spre normalizarea 
situației,
2. Acțiuni și demersuri  legislative în vederea elaborării și promovării Statutului 
polițitului local,
3. Întâlniri și intervenții în vederea obținerii sprijinului politic, pentru promovarea 
Statutului polițistului local,
4. Încheierea de protocoale între FNPLR și federații/organizații sindicale în vederea 
elaborării și promovării Statutului polițistului local, 
5. Acțiuni și demersuri în vederea modificării HG 36/2010, privind concediile și 
indemnizațiile de asigurări sociale,
6. Acțiuni și demersuri în vederea modificării  OUG 195/2002, privind circulația pe 
drumurile publice
7. Promovare imagine poliții locale, la nivel național,
8. Luării de poziție și solicitare drept la replică, în vederea îndreptării unor erori sau  
prezentării punctelor de vedere oficiale a FNPLR, în media sau online, în vederea 
blocării acțiunilor denigratoare la adresa instituțiilor de poliție locală. 

DEMERSURI  FNPLR



DEMERSURI  2014
1. Elaborarea Raportului de specialitate și  Hotărârii privind acordarea normei de 

hrană personalului poliției locale,
2. FNPLR a centralizat de la Polițiile Locale problematica rezultată în urma derulării 

controalelor CURȚII DE CONTURI în vederea formulării unui punct de vedere către 
Președintele Curții de Conturi pentru o interpretare unitară a prevederilor legale 
existente și drepturilor câștigate de personalul acestora.

3. Sesizarea scrisă a instituției Guvernului României - Dl. Prim-Ministru Victor Ponta  
și a domnilor vicepremieri LIVIU DRAGNEA și GABRIEL OPREA pentru 
amendarea OG 37/19.06.2014 în sensul cuprinderii structurilor de poliție locală 
pentru a beneficia de drepturile respective.

4. Sesizarea instituției AVOCATUL POPORULUI pentru precizarea unui punct de 
vedere oficial în legătură cu tratamentul discriminatoriu al OG 37/2014, privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice

5. Intervenție către Camera Deputaților din Parlamentul României pentru intrarea în 
procedura legislativă a propunerii de modificare a Legii 155/2010, inițiativă semnată 
de 22 de deputați și care a primit aviz negativ de la Senat, dar Camera Deputaților 
este decizională. 

6. Continuarea demersurilor pentru aprobarea inițiativei legislative a Senatului 
României privind declararea zilei de 21 Mai ca zi a Poliției Locale. 



DEMERSURI  2014
7. Discuții cu doamnele Secretar de Stat Sevil Shhaideh si Caraman Sirma, 
despre problemele angajaților din Poliția Locală privind îmbunătățirea condițiilor 
salariale. În urma discuțiilor s-a convenit, ca pe baza documentelor justificative ale 
instituțiilor noastre, referitoare la condițiile de munca în lumina atribuțiilor legale, 
ca prim pas, modificarea art. 35 din Legea 155/2010.
8. Demersuri  ale Federației Naționale a Polițiștilor Locali din România , Federației 
Columna și  Uniunii Sindicatelor Polițiștilor Locali din România făcute pentru 
modificarea Legii 155/12 iulie 2010: 
• adrese transmise Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a 
fost emisa OUG nr. 65 din 15 octombrie 2014, pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, conform dispozițiilor art.XI  din OUG nr.65/2014, pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative,
•La ședința de marți  09.12.2014 din Parlamentul Romaniei, la care a fost prezent și 
Președintele FNPLR Dl. Dobrilă Aurel, Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital  și Comisia pentru muncă, familie și protecție socială a 
acordat aviz  favorabil cu privire la înlocuirea în conținutul OUG 65/2014 a 
sintagmei „politiști locali„ cu „personalul poliției locale”. În urma acestui aviz 
favorabil se va întocmi un raport comun al celor două comisii pentru aprobarea în 
Plenul Senatului.



DEMERSURI  2014
9. În luna noiembrie a fost elaborat Raportul de specialitate privind acordarea normei

de hrana pentru personalul Poliției Locale și Proiectul de hotărâre.

10. Reprezentanții Federației Naționale a Polițiștilor Locali din România, Federației

Columna și Uniunii Naționale a Sindicatelor Polițiștilor Locali din România , au

participat în data de 09.12.2014, la ședința din Parlamentul Romaniei , la dezbaterile

Proiectului de lege privind aprobarea OUG nr. 65/2014 pentru modificarea și

completarea unor acte normative, unde Comisia pentru buget, finanțe, activitate

bancară și piață de capital și Comisia pentru muncă, familie și protecție socială a

acordat aviz favorabil cu privire la înlocuirea în conținutul OUG 65/2014 a

sintagmei „politiști locali„ cu „personalul poliției locale”. În urma acestui aviz

favorabil s-a întocmit un raport comun al celor două comisii pentru aprobarea în

Plenul Senatului.

11. A fost emisa OUG nr. 65 din 15 octombrie 2014, prin care se introduce un nou

articol, articolul 35¹, cu următorul cuprins „:„Art. 35¹- Începând cu 1 ianuarie 2015,

autoritățile administrației publice locale pot acorda în limita bugetului aprobat, prin

hotărâre a consiliului local, norma de hrană polițiștilor locali conform prevederilor

Ordonanței Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale

personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională,

republicată, cu modificările și completările ulterioare. „



DEMERSURI  2015
1. FNPLR, în parteneriat cu USPLR au propus în 27.01.2017, ca Art. 351 – (2) să
aibă următorul cuprins: Plafonul maxim al valorii financiare precum şi regulile de
aplicare a drepturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului
la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, pentru
reglementarea unor măsuri în administrația publică.
2. În data de 10.02.2015 – FNPLR și USPLR au înaintat către MDRAP Propunerea de
proiect privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor
prevăzute la art. 35(1) din Legea 155/2010 și Nota de fundamentare
2. În data de 26.02. 2015 – FNPLR a solicitat participarea Dl. Președinte Dobrilă
Aurel, la sedința Comisiei pentru muncă și protecție socială din Camera
Deputaților, din data de 03.03.2015, ora 10.00, în vederea susținerii proiectului de
lege, privind aprobarea OUG 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte
normative având numar de înregistrare PL-x nr.18/2005(L600/2014- Senat).
3. În ziua de 13.07.2015, FNPLR a participat la Ședința Ministrului Delegat pentru
Dialog Social, din cadrul MDRAP, pentru analizarea acordării normei de hrană.



DEMERSURI  2015
4. În data de 06.02.2015, Federației Nationale a Polițiștilor Locali din România
(FNPLR), Uniunii Sindicatelor Polițiștilor Locali din România (USPLR) și Federației
Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală din România Columna
(FSAPCLR- COLUMNA), după consultarea membrilor organizațiilor, au transmis
către MDRAP propunerile și punctul de vedere unitar al asociațiilor mai sus
menționate, referitoare la proiectul de H.G. privind stabilirea metodologiei și a
regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35¹ alin(1) din Legea Poliției Locale
nr. 155/2010.
5. În data de 18.03.2015, FNPLR și USPLR au susținut Proiectul de lege privind
aprobarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice
în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, în Plenul
Ședinței Camerei Deputaților, care are calitate de for decizional. Proiectul a fost
adoptat.
6. FNPLR a sprijin mișcarea de protest, organizată de PROLEX , din 17.11.2015 privind
acordarea neactualizată a normei de hrană.



DEMERSURI  2016
1. În data de 17.02.2016 s-a încheiat un Protocol între FNPLR și Uniunea Sindicatelor
Polițiștilor Locali din România, în vederea elaborării și promovării Statutului
polițistului local,
2. În data de 23.02.2016 FNPLR și USPLR, în baza protocolului încheiat, prin Federația
Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală din România, au înaintat
către MDRAP, prin adresa nr. 19670, spre competentă analiză, proiectul de lege
privind Statutul polițistului local, asumat de toate structurile. S-a solicitat MDRAP
ca în urma procedurilor de avizare și consultare cu celelalte ministere, să promoveze
proiectul de lege către Parlamentul Romîniei, în calitate de inițiator.
3. În data de 03.10.2016, conducerea FNPLR a fost primită la MDRAP, unde s-au purtat
discuții cu Doamnele Secretar de Stat Sevil Shhaideh și Caraman Sirma, despre
problemele angajaților din Poliția Locală privind îmbunătățirea condițiilor salariale.
În urma discuțiilor s-a convenit, ca pe baza documentelor justificative ale instituțiilor
noastre, ca prim pas, modificarea art. 35 din Legea nr. 155/2010.
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4. Federația Națională a Polițiștilor Locali din România a solicitat M.D.R.A.P. ca în 
urma desfășurării procedurilor de avizare și consultare cu celelalte ministere, să 
promoveze proiectul de lege către Parlamentul României , în calitate de inițiator. 
5. Pe tot parcursul anului 2016, FNPLR a considerat proiectul Legii privind Statutul 
Polițistului Local un obiectiv extrem de important și de interes general pentru toți 
polițiștii locali. Prin acest proiect se dorește profesionalizarea instituției poliției 
locale precum și un  mod de acțiune unitar al polițiștilor locali cu privire la 
îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, proceduri de lucru, norme privind condițiile 
specifice de încadrare, norme și instrucțiuni cu privire la modul în care se realizează 
pregătirea profesională continuă. La nivelul anului 2016 proiectul de lege se afla în 
desfășurarea procedurilor de verificare și avizare la MDRAP, urmând ca acest minister 
să  îl promoveze către Parlamentul României, în calitate de inițiator.
Acesta va intra în Parlament ca propunere a guvernului din partea MDRAP, dupa 
obtinerea avizelor ministerelor, nu ca initiațivă legislativă. 
6. FNPLR a inițiat și organizat întâlniri , pentru obținerea de sprijin politic cu:
-Deputat Violeta Tudorie,
-Deputat PSD Gorj Vasile Popeangă – Președinte Comisia de buget,
-Consilier Europarlamentar Alina Bărbulescu.



DEMERSURI  2017
1.  FNPLR a inițiat și organizat întâlniri , pentru obținerea de sprijin politic cu:

-Președinte Camera Deputaților Călin Popescu Tăriceanu,

-Secretariat General al PSD – Senator Țuțuianu Adrian,

-Președinte Senat Liviu Dragnea,

-Primar General Firea Gabriela,

-Viceprimar General Aurelian Bădulescu – Președinte ANATOR,

-Președinte Interimar Camera Deputaților Florin Iordache,

-Senator Dumitru Pelican,

-Senator /Primar Craiova Preda Radu Cosmin – Vicepreședinte AMR,

-Consilier Europarlamentar Alina Bărbulescu.

2. În vederea aplicării dispozițiilor imperative ale Deciziei CCR nr. 794/2016 privind 

admiterea excepției de neconstituționalitate ale art. 31 alin. (12) din OUG nr. 57/2015 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea 

unor termene, precum și unele măsuri fiscal bugetare, FNPLR a întreprins demersuri 

în vederea identificării nivelului maxim al salariului de bază din cadrul aceleiași 

categorii profesionale și familii ocupaționale, la care se face referire - în vederea 

egalizării - în cuprinsul motivării  ( vezi pct. 32, 34,37), al  deciziei CCR sus amintite.



DEMERSURI  2017
3. FNPLR în parteneriat cu USPLR și Federația Columna a făcut demersuri pentru
recunoașterea funcției publice specifice de polițist local și actualizarea Clasificării
ocupațiilor din România, prin redenumirea ocupației de agent poliție comunitară în
polițist local, demers care s-a finalizat pozitiv în luna noiembrie 2017.
4. Ca urmare a confuziei create de Decizia nr. 11/2017, prin care ÎCCJ a admis
recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi a stabilit următoarele: ”În
interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 şi art. 105 pct. 10
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la
dispoziţiile art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, FNPLR a ieșit în spațiul public cu precizări
privind competenţa poliției locale de a constata contravenţii şi a aplica sancţiuni
legate de circulaţia pe drumurile publice.
5. FNPLR, susținută de AMR a făcut demersuri în vederea modificării şi completării
Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată, înregistrată la Senat cu numărul B232/2017.



REORGANIZARE FNPLR

S-a finalizat procedura de modificare a Statutului FNPLR, ca urmare a
propunerilor formulate de membri, în ședința Adunării Generale din data de 25-26
martie și în ședința FNPLR, de la Pitești, din data de 30.09.-01.10.2016 și a fost
finalizată, cu sprijinul Poliției Locale Brașov, procedura de înregistrare a modificării,
la Tribunalul Brașov.

A fost elaborat Regulamentul FNPLR, a fost supus atenției membrilor și
după completări, va fi supus aprobării.

A fost organizată în anul 2016, la inițiativa Președintelui FNPLR, întâlnirea
structurilor de poliție locală din țară, eveniment care a condus la creșterea numărului
de asociații membre, realizarea unei baze de date, completă , cu numărul de membrii
FNPLR, numărul de polițiști locali, pe categorii profesionale și centralizarea datelor
de contact a aproximativ 80% din polițiile locale constituite la nivel național.

Federația Națională a Polițiștilor Locali din România și Asociația Polițiștilor
Locali Mureșeni, au participat în data de 22 septembrie 2016, la Tg. Mureș, la
întâlnirea care a avut ca scop reorganizarea Federației Naționale a Polițiștilor Locali
din România și revenirea Asociației Polițiștilor Locali Mureșeni, în federație.



PROMOVARE  IMAGINE  FNPLR

Realizare spot publicitar - În vederea îmbunătățirii interfeței dintre FNPL,
asociații, poliții locale și comunitate, federația a realizat un spot publicitar,
filmuleț de prezentare și promovare a FNPLR, în parteneriat cu Agenția de
publicitate N-TRANCE MEDIA, care urmează a fi difuzat după acordul tuturor
asociațiilor membre.

FNPLR a încheiat, în luna decembrie, un Contract de prestării servicii de

mentenanță și actualizare a paginii de internet/portalului web

www.fnpl.ro, cu firma care gestiona și anterior portalul.

Pe tot parcursul anului 2016 – au fost transmise și difuzate, un număr de 52

comunicate de presă, privind activitățile polițiilor locale, atât pe pagina de
Facebook a organizației, cât și pe site-ul FNPL.

În luna martie, FNPL, reprezentată de cinci structuri de poliție locală din țară, a
avut un schimb de experiență și bune practici polițienești, cu Poliția Locală

Castellon – Spania.

http://www.fnpl.ro/
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