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Sindicatul Poli1i§tilor din Romania „Diamantul"
Domnului Firicel Alexandru,pmedinte teritorial al Sindicatului Politi§tilor din Romania
„Diamantul" — D.G.P.M.B. — Seclia 13 Politie
Mun. Bucuresti, strada Iendchita Vacarescu, nr. 17A, sector 4

Urmare a petitiei dumneavoastra inregistrata la Directia Secretariat General cu
nr. 33759/SRP/20I8, precum si a petitei adresatd Inspectoratului General al Politiei Romane,
redirectionata spre competentd solutionare Ministerului Afacerilor Interne si inregistrata la Directia
Secretariat General cu nr. 34022/SRP/2018, vA comunicAm urmAtoarele:

1. In ceea ce priveyte desfiin(area structurilor de resurse umane din Ministerul
Afacerilor Interne yi externalizarea acestora dare societuri de profil, precum yi destituirea tuturor
jalyilor poligyti" din structurile de resurse umane yi numirea acestora In func(ii de poll* exclusiv
In cadrul structurilor incidente art 26 alin. (1) din Legea nr. 218/20021, precialm urmilloarele:

Potrivit art. 2 lit. e) din 0.u.G. nr. 30/20072, pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de
competentd, Ministerul Afacerilor Interne exercitd functia de management public, prin care asigura
administrarea proprietatii publice si private a statului pentru care statul este responsabil in domeniile
sale de competentA, precum i managementul serviciilor i resurselor financiare i umane.

In conformitate cu prevederile art. 7 din acelasi act normativ, conducerea Ministerului
Afacerilor Interne se exercitd de Gate ministru care are calitatea de ordonator principal de credite.

Potrivit dispozitiilor art. 17 alin. (1) din 0.u.G. nr. 30/2007, personalul Ministerului Afacerilor
Interne se compune din functionari publici, politisti - functionari publici cu statut special, cadre 
militare in activitate, personal contractual, precum i soldati i gradati voluntari, iar, potrivit art. 12
alin. (3) din acelasi act normally, incadrarea unitatilor pe categorii, organizarea, functionarea i dotarea
acestora se aprobd prin ordin al ministrului.

Precizam faptul cà, potrivit art. 3 alin. (2) din H.G. nr. 416/20073, ministrul stabile*, in limita
posturilor aprobate 0 a fondurilor &Mod alocate, structura organizatorico a uniteitilor, institutillor
structurilor din subordinea/coordonarea/cadrul ministerului ci aparatului central, precum 0 a
organelor ci unitiitilor centrale de specialitate, unit atilor teritoriale ci altor componente constituite in
conditiile legii ca institutii civile on militare, cu exceptia situatiei dind aceasta este prevazutii in acte
normative de nivel superior.

Astfel, functia de organizare este in competenta exclusivd a ministerului, find una dintre
functiile managementului care asigura resursele umane, materiale si financiare necesare creArii unei
structuri formate de competenta si autoritate, consthnd in actiuni i decizii manageriale care au ca
finalitate crearea unui set stabil de posturi.

In contextul celor prezentate, mentiondm faptul cã, potrivit art. 76 din Legea nr. 360/20024,

coroborat cu art. 3 alin. (1) din H.G. nr. 416/2007, prevederile Statutului politistului se aplica, in mod

pnvind organizarea si funcfionarea Politic' Romane, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

privind organizarea si funcfionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu
• I I .


