MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

JANDARMERIA ROMÂNĂ

Drepturile şi obligaţiile personalului Jandarmeriei Române în desfăşurarea
activităţilor de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor
contravenţionale, precum şi drepturile şi obligaţiile persoanelor care sunt
supuse acestor activităţi

Drepturi şi obligaţii ale personalului Jandarmeriei Române
În realizarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, personalul militar al
Jandarmeriei Române este învestit cu exerciţiul autorităţii publice.
În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, personalul Jandarmeriei Române are
următoarele drepturi şi obligaţii:
- să legitimeze orice persoană când există indicii temeinice că a săvârşit,
săvârşeşte sau se pregăteşte să săvârşească o faptă ce constituie infracţiune ori
contravenţie, precum şi persoanele care solicită intrarea într-un perimetru legal
restricţionat;
- să folosească, cu acordul proprietarului sau deţinătorului, orice mijloace
de transport şi telecomunicaţii, proprietate publică sau privată, cu excepţia celor
aparţinând corpului diplomatic, pentru luarea unor măsuri legale ce nu suferă
amânare şi care nu pot fi duse la îndeplinire altfel. Cheltuielile ocazionate în
astfel de împrejurări vor fi achitate ulterior, la cererea proprietarilor, şi vor fi
suportate din fondurile unităţilor de jandarmi sau, după caz, de către persoanele
care au determinat intervenţia;
- să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, cu mijloacele de
transport în comun, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite
altfel;
- să solicite sprijinul cetăţenilor pentru urmărirea, prinderea, imobilizarea
şi luarea măsurilor legale împotriva persoanelor care au comis infracţiuni;
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- să aplice măsura ridicării în vederea confiscării obiectelor periculoase,
substanţelor sau armelor deţinute fără drept sau care pot pune în pericol viaţa
ori integritatea fizică a jandarmului sau a altor persoane, măsura şi descrierea
bunurilor ridicate fiind menţionate în procesul-verbal de constatare.
În exercitarea atribuţiilor, personalul militar al Jandarmeriei Române are
dreptul să efectueze control corporal preventiv asupra persoanei şi bagajului
acesteia, în următoarele situaţii:
- există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte
săvârşirea unei infracţiuni;
- persoana se află în stare de inconştienţă şi este necesară identificarea
acesteia;
- persoana participă la manifestări publice sau în alte locuri în care este
interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor specifice, personalul
Jandarmeriei Române are dreptul să folosească forţa, mijloacele din dotare şi
armamentul, în condiţiile legii.
În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei
Române este obligat să îşi facă cunoscută calitatea şi să prezinte insigna sau
legitimaţia de serviciu, după caz, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul
intervenţiei sau siguranţa ulterioară a acestuia ar fi periclitată.
Potrivit Legii nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea
Jandarmeriei Române, cu modificările și completările ulterioare jandarmii
constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale.
În cazul constatării săvârşirii uneia dintre contravenţiile stabilite prin
Hotărârea Guvernului nr. 33 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea
contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a
modelului planului de remediere, agentul constatator încheie un proces-verbal
de constatare a contravenţiei prin care se aplică sancţiunea avertismentului şi la
care anexează un plan de remediere, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
În această situaţie nu se aplică sancţiuni contravenţionale complementare.
Agentul constatator are obligaţia să verifice în registrul unic de control şi
în evidenţele autorităţii/instituţiei publice din care face parte, dacă
contravenientul a beneficiat de prevederile Legii prevenirii.
În cazul persoanelor care nu sunt obligate să ţină registrul unic de control
reglementat de Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, agentul
constatator are obligaţia să verifice în evidenţele autorităţii/instituţiei publice
din care face parte dacă contravenientul a beneficiat de prevederile Legii
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prevenirii.
Agentul constatator are obligaţia să facă menţiuni în registrul unic de
control cu privire la planul de remediere.
În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat
să aducă la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la
conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în
procesul-verbal la rubrica "Alte menţiuni", sub sancţiunea nulităţii procesuluiverbal.
Drepturi şi obligaţii ale persoanelor fizice sau juridice
Cu privire la obligațiile persoanelor care sunt supuse acestor activităţi, pe
lângă obligativitatea acestora de a avea un comportament civic, moral şi
responsabil, în spiritul legilor ţării şi al normelor de convieţuire socială,
menționăm și următoarele obligații:
- să furnizeze la cererea personalului Jandarmeriei Române date şi documente
necesare îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin lege;
- să dea relaţii pentru stabilirea identităţii ori să prezinte actul de identitate ori
documentele de identitate la solicitare;
- să părăsească imediat adunarea la solicitarea organelor de ordine, potrivit
legii;
- să părăsească imediat adunările publice sau locul unde acestea se desfăşoară,
când au fost somaţi de către organizatori, împuterniciţii acestora sau organele
de poliţie.
Contestaţiile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare şi
sancţionare a contravenţiilor încheiate de jandarmi, sunt soluţionate potrivit
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. Împotriva procesului
verbal de constatare a contravenției si de aplicare a sancțiunii, se poate formula
plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia în
baza art. 31 alin.1 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu
modificările si completările ulterioare.
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