•o''

■cMm

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea
Jandarmeriei Române

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. - Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei
Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1175 din 13 decembrie
2004, se completează după cum urmează:
1. După alineatul (3) al articolului 32, se introduce un nou alineat, alineatul
(3^), cu următorul cuprins:
„(3^) în cazul folosirii de substanţe iritant lacrimogene, mesajele de somare şi de
avertizare trebuie să includă şi informaţii legate de denumirea, componenţa
substanţelor folosite şi efectele acestora asupra sănătăţii, după cum urmează: „Atenţie,
se vor folosi următoarele substanţe iritant lacrimogene...Acestea au în componenţa
lor..., ce pot cauza efecte precum..."
2. După alineatul (4) al articolului 32, se introduce un nou alineat, alineatul (5),
cu următorul cuprins:
,;(5) Semnalele luminoase trebuie să fie vizibile pentru toţi participanţii, iar
dispozitivele sonore şi mijloacele de amplificare sonoră folosite pentru avertizare şi

somare să fie perfect funcţionale şi de natură să transmită mesajul către toţi
participanţii.”

3. După articolul 33, se introduc patru noi alineate, alineatele (2)-(5), cu
următorul cuprins:
„(2) în cazul în care celelalte mijloace prevăzute la art. 29, care nu sunt enumerate
în prezentul alineat, au rămas fără rezultat, se respectă următoarea ordine de folosire:
bastoane de cauciuc sau tompfe, bastoane cu energie electrostatică, jeturi de apă, iar
în cazuri grave, dispozitive cu substanţe iritant-lacrimogene, arme albe, arme cu glonţ
de cauciuc, armamentul de foc din dotare.
(3) In cazuri excepţionale considerate astfel de către forţele de ordine, în funcţie de
situaţia operativă, de periculozitatea persoanelor agresive sau turbulente, dar şi de
dotările pe care forţele de ordine ie au la dispoziţie, ordinea de folosire a mijloacelor de
protecţie şi de imobilizare prevăzută Ia alin. (2) poate fi diferită, cu respectarea
principiului proporţionalităţii.
(4) înainte de utilizarea jeturilor de apă, a dispozitivelor cu substanţe iritantlacrimogene, a armelor cu glonţ de cauciuc sau a armelor de foc se procedează ia câte
o nouă somaţie, pe lângă avertismentul şi cele două somaţii prevăzute la articolul 32.
(5) Jandarmul trebuie ca, în cel mai scurt timp, să solicite serviciilor medicale de
urgenţă şi prim ajutor acordarea de asistenţă şi îngrijire medicală pentru persoanele
rănite prin utilizarea substanţelor iritant-lacrimogene, precum şi a celorlalte mijloace de
constrângere şi imobilizare prevăzute la art. 29 din prezenta lege."
4. Articolul 36, se modifică şi completează după cum urmează:
(1) „Se interzice folosirea mijloacelor prevăzute la art. 29, precum şi aplicarea ordinii
prevăzute în art. 33 alin.(1)-(3), împotriva femeilor cu semne vizibile de sarcină,
împotriva persoanelor cu semne vădite de invaliditate şi împotriva copiilor, care trebuie
îndepărtaţi din mulţime, cu excepţia cazurilor în care aceştia înfăptuiesc un atac armat
ori în grup, care pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a uneia ori a mai multor
persoane.
(2) Se interzice folosirea oricărui mijloc de intervenţie în forţă împotriva
participantului care este deja imobilizat sau cu mâinile ridicate ori se află la sol cu
mâinile la vedere sau care nu prezintă în mod evident niciun pericol pentru viaţa sau
integritatea corporală a altor persoane.”
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Art. II. - Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei
Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 1175 din 13 decembrie
2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta
lege, se va renumerota.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Preşedintele Camerei Deputaţilor

Preşedintele Senatului

