
HOTARARE nr. 438 din 23 martie 2004 
pentru aprobarea Codului de etica si deontologie al politistului 

EMITENT:     GUVERNUL  
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 9 aprilie 2004  
 

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, 
 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. 
 
    ART. 1 

    Se aproba Codul de etica si deontologie al politistului, prevazut in anexa care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

    ART. 2 
    Ministerul Administratiei si Internelor va emite Ghidul de aplicare a Codului de etica si 
deontologie al politistului, care se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor si se 

publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
    ART. 3 

    (1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, la nivelul Ministerului 
Administratiei si Internelor se constituie Comisia permanenta de monitorizare si evaluare a Codului 
de etica si deontologie al politistului. 

    (2) Constituirea, componenta, atributiile si functionarea comisiei prevazute la alin. (1) se 
stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. 
 

                                 PRIM-MINISTRU 
                                 ADRIAN NASTASE 

 
                                Contrasemneaza: 
                                --------------- 

                               Ministru de stat, 
                    ministrul administratiei si internelor, 

                                    Ioan Rus 
 
    Bucuresti, 23 martie 2004. 

    Nr. 438. 
 

    ANEXA 
 
                            CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE 

                                   al politistului 
 

    ART. 1 
    Prezentul cod stabileste regulile de conduita pe care politistul are obligatia sa le respecte in 
exercitarea atributiilor profesionale si pe care orice persoana este in drept sa le pretinda politistului 

in raporturile sale cu acesta. 
    ART. 2 

    Principiile generale care guverneaza conduita profesionala a politistilor sunt urmatoarele: 
    a) suprematia Constitutiei si a legii; 
    b) prioritatea interesului public in fata interesului personal; 

    c) asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor; 
    d) profesionalismul; 

    e) impartialitatea si nediscriminarea; 
    f) independenta; 



    g) integritatea morala; 
    h) libertatea gandirii si a exprimarii; 
    i) deschiderea si transparenta; 

    j) respectul; 
    k) confidentialitatea. 

    ART. 3 
    (1) Actiunile politistilor trebuie sa fie conforme cu dreptul intern si conventiile internationale la 
care Romania este parte. 

    (2) In indeplinirea atributiilor profesionale politistul are obligatia sa respecte si sa protejeze 
drepturile si libertatile fundamentale ale cetateanului, consacrate prin Constitutie si prin alte legi, in 

conformitate cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, Conventia europeana a drepturilor 
omului, Codul european al eticii politienesti si cu dispozitiile tratatelor la care Romania este parte.  
    (3) Pentru realizarea atributiilor profesionale politistul actioneaza in parteneriat cu populatia, 

acorda asistenta de specialitate si presteaza servicii in concordanta cu misiunile si atributiile politiei. 
    ART. 4 

    In exercitarea autoritatii publice politistul se bucura de protectie, potrivit normelor legale in 
vigoare. 
    ART. 5 

    (1) Politistul este obligat sa raspunda la orice solicitare legitima privind exercitarea profesiei si sa 
evite comportamentul care ar putea prejudicia increderea populatiei in ceea ce priveste 

profesionalismul, seriozitatea, disponibilitatea si angajamentul sau in rezolvarea cererilor legitime 
ale acesteia. 
    (2) Politistul trebuie sa fie loial autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, 

sa actioneze cu impartialitate, sa fie disciplinat si demn, sa apere prestigiul profesiei si sa exercite 
toate prerogativele si indatoririle specifice functiei pe care o detine. 

    ART. 6 
    (1) Politistul trebuie sa se comporte civilizat si sa dea dovada de amabilitate si solicitudine, 
adoptand o atitudine politicoasa si ferma. 

    (2) Politistul trebuie sa dovedeasca stapanire de sine, capacitate de comunicare, abilitati de 
gestionare a situatiilor conflictuale, dezvoltandu-si permanent puterea de intelegere a problemelor 

sociale, culturale si educationale ale colectivitatii in care isi exercita profesia, precum si, dupa caz, 
capacitatile manageriale. 
    ART. 7 

    Politistul este dator sa promoveze si sa dezvolte, fara discriminare, bunele raporturi dintre 
institutia pe care o reprezinta si comunitate, sa asigure cooperarea efectiva cu reprezentantii 

autoritatilor publice centrale si locale, ai organizatiilor neguvernamentale si ai populatiei, ai 
grupurilor minoritare, inclusiv ai celor etnice. 
    ART. 8 

    In temeiul relatiei de parteneriat cu comunitatea politistul furnizeaza membrilor acesteia 
informatii privitoare la legislatia in vigoare si la activitatea sa profesionala, in limita competentelor 

ce ii revin si fara a dezvalui date si informatii clasificate, potrivit legii. 
    ART. 9 
    Politistul are obligatia sa pastreze, in conditiile legii, secretul de stat si secretul de serviciu, 

precum si confidentialitatea deplina a datelor si informatiilor pe care le detine si sa nu utilizeze in 
mod abuziv sau in folos personal aceste date si informatii, asigurand respectarea dreptului la viata 

privata al cetatenilor. 
    ART. 10 
    (1) Politistul recurge la forta ca masura exceptionala, in stricta conformitate cu prevederile legale 

si numai in situatii de absoluta necesitate, determinate de ineficienta somatiilor si actiunilor de 
mediere prin care s-a incercat dezamorsarea situatiei sau intreruperea actiunilor ilicite. 

    (2) Actiunile in forta desfasurate de politie sunt subordonate principiilor necesitatii si 
proportionalitatii. 



    (3) In momentul realizarii obiectivului legitim inceteaza si exercitarea fortei. 
    ART. 11 
    Politistul nu aplica, nu incurajeaza si nu tolereaza acte de tortura, tratamente si pedepse inumane 

sau degradante, constrangeri fizice ori psihice, indiferent de circumstante. 
    ART. 12 

    Politistul are obligatia de a se asigura de legalitatea actiunilor sale, inainte si in timpul 
desfasurarii acestora, din perspectiva respectarii legislatiei nationale si a documentelor 
internationale la care Romania este parte. 

    ART. 13 
    (1) Politistul raspunde personal pentru actele si faptele sale, in conditiile legii. El are datoria sa se 

abtina de la executarea ordinelor si misiunilor ilegale, avand obligatia de a-i informa de indata pe 
sefii sai, pe cale ierarhica, despre aceasta. 
    (2) Abtinerea de la executarea ordinelor si misiunilor in conditiile alin. (1) nu atrage raspunderea 

disciplinara a politistului. 
    ART. 14 

    Politistul trebuie sa indeplineasca intr-o maniera echitabila misiunile ce ii revin, conform 
principiului nediscriminarii, respectand drepturile si libertatile fundamentale ale oricarei persoane. 
    ART. 15 

    (1) Politistul are obligatia de a acorda sprijin, conform competentelor legale, victimelor 
infractiunilor cu care intra in contact pe timpul indeplinirii atributiilor de serviciu si in afara acestor 

atributii. In acest sens, victima este indrumata catre serviciile specializate ale politiei sau ale altor 
institutii cu responsabilitati in domeniu si este informata, dupa caz, cu privire la modalitatile de 
solutionare a situatiei sale. 

    (2) Relatia politistului cu martorii se subordoneaza in permanenta necesitatii de a nu le pune in 
pericol, acestora sau membrilor lor de familie, viata, integritatea corporala sau libertatea. 

    (3) In contactele realizate cu persoane asupra carora s-au dispus masuri privative de libertate, 
precum si pe timpul desfasurarii cercetarilor politistul respecta cu strictete normele procedurale 
prevazute de lege. 

    ART. 16 
    (1) Politistului ii este interzis sa tolereze actele de coruptie si sa utilizeze abuziv autoritatea 

publica conferita de statutul sau. 
    (2) Politistului ii este interzis sa accepte bani, bunuri, valori sau atentii in scopul de a-si indeplini 
sau de a nu-si indeplini atributiile profesionale si sa primeasca sarcini, misiuni sau lucrari care 

excedeaza competentelor stabilite prin fisa postului. 
    ART. 17 

    Politistului ii este interzis sa uzeze de calitatea sau de functia pe care o indeplineste, pentru 
rezolvarea unor interese de ordin personal. 
    ART. 18 

    In activitatea de aplicare a legii politistul trebuie sa respecte principiul prezumtiei de nevinovatie, 
asigurand fiecarei persoane care face obiectul cercetarii deplina exercitare a drepturilor sale, in 

conditiile prevazute de lege, si sa tina seama de nevoile specifice ale unor categorii speciale, cum ar 
fi: copiii, femeile, batranii, persoanele cu handicap, membrii minoritatilor, inclusiv cele etnice. 
    ART. 19 

    Politistului ii este interzis sa exercite activitati cu scop lucrativ de natura sa lezeze onoarea sa ori 
a institutiei din care face parte. 

    ART. 20 
    Respectarea dispozitiilor prezentului cod este obligatorie pentru politisti, iar incalcarea acestora 
atrage raspunderea disciplinara, penala sau civila, in conditiile legii, a politistului vinovat. 

    ART. 21 
    (1) Prezentul cod se aplica tuturor politistilor al caror statut este reglementat de Legea nr. 

360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de 
structura in care sunt incadrati si de functia in care sunt numiti. 



    (2) Normele prezentului cod sunt obligatorii pe timpul participarii, potrivit prevederilor legale, la 
misiunile politiei, atat pentru functionarii publici din Ministerul Administratiei si Internelor, cat si 
pentru celelalte categorii de personal care participa la aceste misiuni. 

                            ------------- 


