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                                                                             Nr. 39660 conexat cu nr. 32850/2022 
Domnului Horea Hudrea 
horeahudrea@gmail.com 
 
Stimate domnule Hudrea, 

 
      Ca    urmare    a    adresei    de   răspuns   a   Inspectoratului   de   Poliţie   Judeţean   Cluj  
nr.   359161/30.08.2022   înregistrată   la   Agenția   Națională   a   Funcționarilor  Publici  sub 
nr. 39660/06.09.2022, revenim și vă comunicăm următoarele: 
    Obiectul solicitării 

      Demersul inițiat la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj a vizat analiza aspectelor 
semnalate și comunicarea unui punct de vedere cu privire la posibilitatea primarilor de a dispune 
constituirea unor detașamente de onoare formate din polițiști locali care să defileze cu ocazia 
unor evenimente. 
     Cadrul legal           

       Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este organ de specialitate al administraţiei 
publice centrale, cu atribuții care vizează cadrul general aplicabil funcției și funcționarilor 
publici, raportat la dispozițiile art. 401 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în baza cărora este abilitată să 
formuleze puncte de vedere si să pronunțe soluții cu privire la aspectele din sfera cadrului 
propriu de reglementare. 
       Atribuțiile  poliției  locale  sunt  reglementate  în cuprinsul art. 6-13 din Legea poliției 
locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar art. 31 alin. (1) 
din același act normativ prevede atribuțiile primarului în privinţa organizării şi funcţionării 
poliţiei locale.        
       Conform art. 27 alin. (2) din Legea nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale,  cu 
modificările și completările ulterioare, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, autorităţile 
şi instituţiile publice transmit Consiliului Protocolului Naţional, potrivit unei proceduri stabilite 
de acesta, lista ceremoniilor oficiale pe care acestea le au în vedere la data întocmirii listei, 
pentru a fi organizate în anul următor.   
     Concluzii        

       Potrivit celor comunicate prin adresa de răspuns a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, 
activitățile circumscrise noțiunii de ceremonie oficială/militară (defilare, gardă de onoare) pot 
fi desfășurate doar de către militari sau personal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu 
precizarea că ceremoniile militare sunt organizate și desfășurate de Ministerul Apărării 
Naționale. 
       De asemenea, s-a susținut faptul că instituția publică condusă de primar prin structura de 
poliție locală nu este o unitate militară, care să poată avea/primi drapelul de luptă, astfel că 
nu poate constitui detașamente de onoare compuse din polițiști locali. 
       Totodată, s-a menționat că poliția locală are numai atribuții referitoare la asigurarea ordinii 
și liniștii publice la asemenea ceremonii. 
       Prin urmare, vă informăm că Agenția  a supus atenției Primăriei municipiului Turda, județul 
Cluj, punctul de vedere comunicat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.  
 
 Cu deosebită considerație, 

                                                             p. PREȘEDINTE 
                                                         Vasile - Felix COZMA 

 
 




