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Ordine 
publică

Conceptul de ordine reprezintă starea de 
echilibru și legătura creată între mai multe 
persoane, lucruri sau evenimente, stare și 
legătura produse în interesul atingerii unui scop.

Ordinea publica reflecta starea de normalitate 
in organizarea si desfasurarea vietii politice, 
sociale si economice, in concordanta cu 
normele de conduita juridice, etice, morale, 
religioase si de alta natura, general acceptate 
de societate.



Constitutia Romaniei

Prin ordinea publică, se întelege ″ starea de
legalitate, de echilibru și de pace socială prin care se
asigură liniștea publică, siguranța persoanei, a
colectivităților și a bunurilor, sanătatea și morala
publică a cărei menținere potrivit principiilor și
normelor statornicite prin Constituție, se realizează
prin măsuri de constrangere specifice poliției″.



In Romania ordinea publică este
asigurată de către forțele sistemului național de
ordine publică.

Sistemul național de ordine publică
cuprinde ansamblul format din legislatie,
autoritățile și organele administrației publice,
instituțiile, forțele și resursele create și pregătite
special, care acționează pentru garantarea
drepturilor și libertăților cetățenilor, protecția
proprietății publice și private, funcționarea
normală a statului de drept.



Legea nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării

ART. 1

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării este autoritatea administrativă autonomă investită, potrivit Constituţiei, cu
organizarea şi coordonarea unitară a activităţilor care privesc apărarea ţării şi siguranţa naţională.

ART. 2

Activitatea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării este supusă examinării şi verificării parlamentare. Anual, nu
mai târziu de primul trimestru al anului următor, precum şi la cererea comisiilor permanente de specialitate ale
Parlamentului sau ori de câte ori se considera necesar, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării prezintă, în şedinţa comună a
Camerei Deputaţilor şi Senatului, rapoarte asupra activităţii desfăşurate.

ART. 3

In exercitarea atribuţiilor ce îi revin Consiliul Suprem deApărare a Ţării emite hotărâri, potrivit legii, care sunt
obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice la care se referă. Acestea răspund, în condiţiile
legii, de măsurile luate pentru punerea lor în aplicare.



Autoritățile care fac

parte din structura
sistemului național

de ordine publică

• Parlamentul, 

• Președintele României, 

• Consiliul suprem de Apărare a Țării, 

• Guvernul, 

• Ministerul Administratiei și Internelor, 

• Celelalte autorități ale administrației publice
centrale și locale.



Parlamentul 

României 

• este organul suprem de conducere, care reglementează, prin legi, competentele
și atributiile în domeniul ordinii publice;

• aprobă concepția strategiei securității nationale și strategia naționala de
asigurare a ordinii publice;

• încuviintează instituirea măsurilor exceptionale;

• declară mobilizarea generală și partială, precum și starea de război;

• examinează rapoartele Consiliului Suprem de Apărare a Țării cu privire la
organizarea și desfășurarea acțiunilor de asigurare a ordinii publice;

• exercita, prin comisiile de specialitate, controlul asupra modului de aplicare a
legislației privind ordinea publică.



• Parlamentul României este organul reprezentativ suprem și unica 
autoritate legiuitoare a României. Parlamentul este bicameral, fiind 
alcătuit din Senat și Camera Deputaților.

• Înființare: 1862

• Președintele Senatului: ..................

• Președintele Camerei Deputaților: ..............................

• Locul de întâlnire: Palatul Parlamentului, București

• Tip: Parlament Bicameral

• Grupuri politice: Guvern ........................

• Camere: Senatul României, Camera Deputaților din România



• Conform Constituției României, Parlamentul adoptă
legi constituționale, legi organice și legi ordinare

• Membrii Camerei Deputaților și ai Senatului sunt 
aleși prin vot universal în cele 42 de circumscripții
electorale, corespunzătoare celor 41 de județe și
Municipiului București.



Președintele României 

Preşedintele României îndeplineşte funcţia de preşedinte
al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

Este garantul independenței naționale, al unității și
integrității teritoriale a țării și veghează la respectarea Constituției
și la buna funcționare a autorităților publice.

În calitatea sa de comandant suprem al forțelor armate,
Președintele României, în cazul tulburării grave a ordinii publice,
instituie starea de urgență și la nevoie, starea de asediu.



Politica internă

Preşedintele României desemnează un candidat pentru
funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de
încredere acordat de Parlament. În caz de remaniere guvernamentală
sau de vacanţă a postului, Președintele revocă şi numeşte, la
propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului. Daca
prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziția
politică a Guvernului, Președintele României va putea revoca şi numi
pe unii membri ai Guvernului numai pe baza aprobării Parlamentului
acordată la propunerea primului-ministru.



Politica externă

Preşedintele încheie tratate internaţionale în numele
României, negociate de Guvern, şi le supune spre ratificare
Parlamentului, într-un termen rezonabil. Celelalte tratate şi acorduri
internaţionale se încheie, se aprobă sau se ratifică potrivit procedurii
stabilite prin lege. Preşedintele, la propunerea Guvernului, acreditează
şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai României şi aprobă
înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor
diplomatice. Reprezentanţii diplomatici ai altor state sunt acreditaţi pe
lângă Preşedintele României. (Articolul 91 - Constituţia României)



Consiliul Suprem de

Apărare a Țării

• Este autoritatea natională abilitată să organizeze și să
coordoneze unitar activitatile ce privesc asigurarea ordinii
publice în Romania.

• Analizează și aprobă măsurile privind asigurarea ordinii
publice referitoare la: strategia de ordine publică; structura
și functionalitatea sistemului national de ordine publică și
competentele acestuia; planul de cooperare dintre
Ministerul Administratiei și Internelor și Ministerul Apărării
Naționale, atributiile și competentele comandantilor
militari în restabilirea ordinii publice grav afectate.



Membrii Consiliului

Suprem de Apărare
a Țării

-ministrul apărării naționale,

-ministrul administrației și internelor,

-ministrul afacerilor externe,

-ministrul justiției,

-ministrul economiei, comerțului și mediului
de afaceri,

-ministrul finanțelor publice,

-directorul Serviciului Roman de Informații,

-directorul Serviciului de Informații Externe,
-șeful Statului Major General

-consilierul prezidențial pentru securitate
națională.



Atribuțiile CSAT
• analizează și (sau propune), în conformitate cu legea, promovarea: strategiei de securitate națională a României, strategiei militare a

României, strategiilor de ordine publică și siguranță națională ale României, în raport cu răspunderile instituțiilor abilitate, datelor,
informărilor și evaluărilor furnizate de serviciile de informații și de celelalte structuri cu atribuții în domeniul siguranței naționale;

• la solicitarea Președintelui României, analizează și propune măsuri pentru: instituirea stării de asediu sau a stării de urgență în
întreaga țară ori în unele localități, declararea mobilizării parțiale sau generale a forțelor armate, respingerea agresiunii armate
îndreptate împotriva țării, declararea stării de război și încetarea sa, inițierea, suspendarea sau încetarea acțiunilor militare;

• propune spre aprobare: punerea în aplicare a planului de mobilizare a economiei naționale și a execuției bugetului de stat pentru
primul an de război, măsurile necesare pentru apărarea și restabilirea ordinii constituționale, avizează proiectele de acte normative
inițiate sau emise de Guvern privind: securitatea națională, organizarea generală a forțelor armate și a celorlalte instituții cu atribuții
în domeniul securității naționale, organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, pregătirea populației, a
economiei și a teritoriului pentru apărare, propunerile de buget ale instituțiilor cu atribuții în domeniul securității naționale, alocațiile
bugetare destinate ministerelor și serviciilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, condițiile de
intrare, trecere sau staționare pe teritoriul României a trupelor străine, numirea în funcțiile prevăzute în statele de organizare cu grad
de general-locotenent, viceamiral, similare și superioare acestora;

• supune spre aprobare comandantului forțelor armate planurile de întrebuințare a forțelor pe timp de pace, în situații de criză și la
război;

• aprobă: orientările de bază în domeniul relațiilor internaționale privind securitatea națională, proiectele tratatelor și acordurilor
internaționale în domeniul securității naționale sau cu incidențe în acest domeniu, stabilirea de relații cu organisme similare din
străinătate de către instituțiile și structurile cu atribuții în domeniul siguranței naționale, completarea structurilor militare cu
efective, ......



Guvernul

României

Răspunde de organizarea
activitatilor și de aplicarea măsurilor ce
privesc ordinea publică, în conformitate
cu prevederile legale și hotărarile
Consiliului Suprem de Aparare a Tării,
asigurand: coordonarea autoritatilor cu
atributii în mentinerea ori restabilirea
ordinii publice; resursele necesare
organizarii, înzestrarii și mobilizării
forțelor de ordine publică; promovarea,
la Parlament a proiectelor de legi
necesare domeniului ordinii publice.



Guvernul României
• Guvernul României reprezintă, conform Constituției,

puterea executivă în România împreună cu președintele.
Guvernul se organizează și funcționează în conformitate cu
prevederile constituționale, având la bază un program de
guvernare acceptat anterior de către parlament.

• Sediu: București

• Stat: România

• Înființare: 1862

• Desemnat de: Președinte

• Responsabil în fața: Parlamentului României



• Guvernul se compune din un lider numit prim-ministru și un număr
variabil de miniștri care conduc ministere specializate pe anumite
domenii, cu numeroase agenții și instituții cu diferite grade de
subordonare în cadrul executivului. Guvernul României ocupă
în București, ca sediu al activităților sale Palatul Victoria.

• Rolul Guvernului este reglementat de Constituție și de legi relevante.
Guvernul „exercită conducerea generală a administrației publice”,
elaborează strategii pentru a implementa platforma guvernamentală,
exercită inițiativa legislativă, negociază tratate
internaționale, reprezintă statul român atât intern cât și extern,
numește prefecții și prezintă informații și documente Camerelor
Parlamentului, la cerere



Ministerul Administrației și Internelor

• este autoritatea administratiei publice centrale
de specialitate, care exercită atribuțiile
prevăzute de lege cu privire la respectarea
ordinii publice și conduce în mod unitar
activitatea fortelor principale de ordine publică.

• Forțele de ordine publică reprezinta autoritatile
care detin competenta in domeniul ordinii
publice si carora, prin lege, li se confera sarcini
in exercitarea dreptului de politie a statului.
Fortele de ordine publica se compun din forte
principale, forte complementare si forte de
exceptie. La acestea se adaugă structurile
informative, care contribuie prin activitati
specifice la buna desfășurare a actiunilor
fortelor de ordine.



Fortele principale de ordine publică 

• Politia este coordonata la nivel central de catre Inspectoratul General al Politiei,
organizat pe directii, servicii, birouri si alte compartimente specifice de munca si are
in structura: inspectorate de politie judetene, Directia Generala de Politie a
Municipiului Bucuresti, Inspectoratul de Politie Transporturi, Institutul de
Criminalistica, unitati de pregatire si perfectionare a personalului si alte structuri
specifice.

• Jandarmeria este coordonată de Comandamentul Național al Jandarmeriei, care are
în subordine comandamentele teritoriale, comandamentele județene de jandarmi,
centre de instructie, scoli, cursuri si alte unitati.

• Politia de frontiera este organizata pe formatiuni dispuse de-a lungul granitei de stat
si in punctele de trecere a frontierei.

• Pompierii militari sunt constituiți în Corpul Pompierilor Militari, avand ca structură
centrala Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, organizat pe directii,
sectii si birouri. Are in subordine brigazi judetene si a municipiului Bucuresti si grupuri
judetene de pompieri militari, organizate pe principii militare.



Forele complementare de ordine

publică

Sunt unitățile și subunitățile de poliție
militară, formațiunile speciale ale
penitenciarelor, structurile specializate ale
serviciilor de informații, formațiunile Gărzii
Financiare, unitatile și formațiunile Gardienilor
publici, formațiunile civile de pompieri, de
inspecție sanitar-veterinară, de pază a bunurilor
și protecție a persoanelor.



Atribuțiile ordinii publice

a)        atributii privind asigurarea respectarii
legilor, ordinii si linistii publice

b) atributii privind prevenirea si 
stingerea incendiilor

c)        atributii cu privire la arhivele statului

d)       atributii privind paza si supravegherea 
frontierei de stat

e) alte atributii


