
corespunzator, i personalului din unitAtile, institutiile si structurile care functioneaza in subordinea, in
coordonarea sau, dupd caz, in cadrul ministerului.

In ceea cc priveste alocarea structurilor cu posturile prevazute a fi incadrate cu poliiti, pe
langA cadrul legal, se au in vedere i uncle considerente cc tin de politica de resurse umane, si anume:

eficientizarea i intdrirea actului de control, monitorizare si indntmare a activitAtii
polijitilor incadrati la structuri din nivele inferioare impune incadrarea aceleiasi categorii de personal
In unitAtile din aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne si al inspectoratelor
generale/similare;

redistribuirea, tinand cont de CaHeat:He si pregatirea acumulatd, a politistilor care au
fost incadrati in structurile operative de politie si care, urmare a starii de sanAtate sau, dupd caz, a
manifestArii unor riscuri privind desfasurarea activitAtii politienesti, nu mai pot face fad, in mod
eficient, rigorilor tacticilor, actiunilor si misiunilor specifice de politic;

atragerea unor specialisti in domenii auxiliare (juridic, resurse umane, logistic, financiar
etc.) care sã asigure realizarea in conditii de eficienta a serviciului politienesc, nu se poate realiza lard
stabilirea unui sistem de drepturi i obligatii, astfel cum legislatia specified le prevede pentru
aspect care antreneazA in mod obligatoriu conferirea statutului de politist celor recrutati pentru
indeplinirea functiilor respective. Dobandirea de cake specialisti a calitAtii de politist prezinta avantaje
pentru institutie, in sensul cã, °data cu drepturile, acestora le sunt opozabile inclusiv obligatiile,
interdictiile i incompatibiliatile po1iitilor, aspecte de naturA sä asigure stabilitatea resurselor umane

dinamica de personal la.nivelul Ministerului Afacerilor Interne.
Prin urmare, exercitarea atributiilor posturilor din structurile suport de &dire persoane care au

statutul de politist contribuie la realizarea actului decizional sau constituie suport pentru indeplinirea
misiunilor specifice Ministerului Afacerilor Interne.

In aceste conditii, solicitarea dumneavoastrd privind "desfiintarea tuturor structurilor de
resurse umane din Ministerul Afacerilor Internesi destituirea falsilor politisti" nu este sustinutd de
argumente care sä fundamenteze un eventual demers in sensul propus.

In considerarea aspectelor prezentate, nici afirmatia referitoare la acoperirea deficitului de
personal din structurile operative prin desfiintarea structurilor de resurse umane si "destituirea falsilor
politisti" nu reprezinta o masurd viabild, in conditiile in care punerea in aplicare ar putea determina o
disfunctionalitate la nivelul institutiei prin lipsa specialistilor in domeniul vizat.

Pe de altd parte, institutia juridica a destituirii din politie, invocatd si propusd in solicitarea
dumneavoastrd spre a fi dispusA pentru politistii din structurile de resurse umane, nu poate fi aplicatd
decat in limitele cadrului normativ care o reglementeazd. Astfel, potrivit Legii nr. 360/2002, aceasta
reprezinta o sanctiune disciplinard, dispusd numai dupd cercetarea prealabild dupd consultarea
Consiliului de disciplind (art. 58 alin. (1) lit. e) coroborat cu art. 584), atunci cand sunt constatate
abateri disciplinare grave, care impun o asemenea mdsurd.

Prin urmare, solicitarea privind dispunerea unei asemenea mdsuri, in lipsa sAvarsirii unor astfel
de abateri disciplinare si a parcurgerii procedurilor legale,contravine, pe de o parte, cadrului normativ
invocat, iar pe de alta parte, prin modul in care este propusA, chiar scopului organizatiei sindicale pe
care o reprezentati, dar i scopului existentei organizatiilor sindicale, in general, respectiv acela de a
apdra drepturile membrilor acestora.

2. In ceea ce priveste solicitarea dumneavoastra de eliberarea unei adeverime privind

echivalarea perioadei lucrate in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ardtdm urnuitoarele:
Prin adresa nr. 795996/21.03.2018, Directia Generald de Politie a Municipiului Bucuresti, in

completarea corespondentei anterioare, la care faceti referire in cuprinsul petitiei, v-a transmis

adeverinta inregistrata cu nr. 795876/21.03.2013 eliberata. de Serviciul Resurse Umane din cadrul

Directiei Generale de Politic a Municipiului Bucuresti in cuprinsul careia sunt evidentiate i perioadele

de activitate desfasurate in unitAtile aparatului central al MAI, precum i adeverinta inregistrata cu

nr. 201561/1/04.01.2018, eliberatA de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentd, pentru perioada

de activitate desfasurata in cadrul acestei structuri, anexate in copie.
Precizam faptul cà, potrivit art. 3 din H.G. nr. 498/20045, compartimentele de resurse umane 

(...) ale Ministerului Afacerilor Interne vor emite, (...) adeverinte din care A' rezulte indeplinirea


