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BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ  
privind examenul de promovare în clasă  

organizat în data de 24.03.2021 

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ 

DIRECȚIA DE ORDINE PUBLICĂ ȘI CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE 

 

 

Nr. 

crt 
Bibliografie Tematică 

1. Constituția României, republicată 
Cunoașterea și respectarea 

legislației în vigoare 

2. O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ 

Reglementează cadrul general 

pentru organizarea și 

funcționarea autorităților și 

instituțiilor administrației 

publice 

3. 
Legea 155/2010 – legea poliției locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
Privind înființarea poliției 

locale 

4. 
H.G. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-

cadru de organizare și funcționare a poliției locale; 

Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare a 

poliţiei locale 

5. 

Ordonanța Guvernului 27/2002 privind reglementarea 

activității de soluționare a petițiilor , cu modificările și 

completările ulterioare; 

Preluarea sesizărilor telefonice 

formulate de cetățeni  

6. 
Ordonanța Guvernului 2/2001 privind regimul juridic 

al contravențiilor; Reglementarea contravenţiilor 

7. 

Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare 

a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii 

publice; 

Monitorizare obiective pază/ 

evenimente/aplicare măsuri 

stabilite 

8. 
Legea 60/1991 privind organizarea și desfășurarea 

adunărilor publice 
Monitorizare / aplicare măsuri 

stabilite 

9. 
H.C.G.M.B 120/2010 privind aprobarea Normelor de 

salubrizare și igienizare ale Municipiului București; 
Monitorizare / aplicare măsuri 

stabilite 

10. 
Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 

interes public; 

Soluționarea petițiilor privind 

liberul acces la informațiile de 

interes public 

11. H.G 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice Soluționarea petițiilor privind 
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de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public; 

liberul acces la informațiile de 

interes public 

12. 

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare 

a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date; 

Prelucrarea, centralizarea și 

stocarea informațiilor specifice 

domeniului de activitate 

13. 

Regulamentul (UE) 2016/679, privind protecția 

persoanelor fizice în cea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date, Capitolele III și IX din RGDP, Drepturile persoanei 

vizate și Dispoziții referitoare la situații specifice de 

prelucrare; 

Prelucrarea, centralizarea și 

stocarea informațiilor specifice 

domeniului de activitate 

14. 

Decizia nr. 11/2017 privind examinarea sesizării 

formulate de Avocatul Poporului cu privire la 

”interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 39 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, raportate la 

dispozițiile art. 102 alin. (1) pct. 14 sau art.105 pct. 10 

din același act normative, în sensul stabilirii competenței 

funcționale a agenților constatatori (din cadrul poliției 

locale sau poliției rutiere), cu incidența art. 7 lit. h) din 

Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

interpretarea și aplicarea 

dispozițiilor art. 39 din 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 195/2002 

privind circulația pe drumurile 

publice 

15. 
O.U.G 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 

republicată 

privind circulația pe drumurile 

publice, republicată 

16. 

H.G. 1391/2006 privind aplicarea Regulamentului de 

aplicare a O.U.G 195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice. 

privind circulația pe drumurile 

publice 

17. 
H.C.G.M.B 124/2008 privind aprobarea strategiei de 

parcare pe teritoriul Mun. București 

privind aprobarea strategiei de 

parcare pe teritoriul Mun. 

București 

18. 
L 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun 

pentru prevenirea și 

combaterea efectelor 

consumului produselor din 

tutun 

19. 
L 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap 

privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu 

handicap 

20. HCGMB 216/2006 privind parcarea vehiculelor grele pe 
privind parcarea vehiculelor grele 

pe teritoriul municipiului 
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teritoriul municipiului Bucureşti Bucuresti 

21. 

H.C.G.M.B 114/2004 privind interzicerea circulației 

vehiculelor în parcurile și grădinile publice din 

municipiul București 

privind interzicerea circulatiei 

vehiculelor in parcurile si 

grădinile publice din municipiul 

Bucuresti 

22. 

HCGMB 134/2004 privind circulația autovehiculelor 

destinate transportului de mărfuri cu masa totală maximă 

autorizată mai mare de 5 tone în municipiul București  

privind circulaţia autovehiculelor 

destinate transportului de mărfuri 

cu masa totală maximă autorizată 

mai mare de 5 tone 
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DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, 

 

Florin CHIORAN 
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