
ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

Exemplarul nr.l
Nr. 300231/S3

Bucuresti, 2i.12. .20~~;0Directia Generald Management Resurse
Umane

Domnului FIRICEL ALEXANDRU
Municipiul Bucuresti, Strada Ienachita Vacarescu nr. 17 A, sector 4

In vederea punerii in executare a Sentintelor Civile nr. 2946/2016, nr. 1757/2016 si nr.
1758/2016, pronuntate de catre Tribunalul Bucuresti, in dosarele nr. 45642/3/2015, nr. 45655/3/2015 si
nr. 45657/3/2015, va facem cunoscut faptul ca Directia Generala Management Resurse Umane ~
consultat unitatile care gestioneaza informatiile in cauza si a realizat 0 activitate de centralizare a
acestora, din care rezulta urmatoarele:

Sentinta Civila nr. 2946/2016:
Pet. 1 - "Cati angajati in domeniul psihologiei are Ministerul Afacerilor Interne": 216;
Pet. 2 - "Cati psihologi cu statut de politist sunt angajati in Ministerul Afacerilor Interne": 130;
Pet. 3 - "Cati medici/doctori cu statut de personal contractual si/sau functionar public sunt

angajati in Ministerul Afacerilor Intern": 418;
Pet, 4 - "Cati psihologi cu statut de personal contractual si/sau functionar public sunt angajati in

Ministerul Afacerilor Interne": 2;
Pet, 5 si 6 - Ce activitati de politic indeplinesc angajatii Ministerului Afacerilor Interne din

domeniul "psihologic" si in baza carui articol al normativului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei
psihologii din Ministerul Afacerilor Interne detin functii de politist": In conformitate cu prevederile art.
1 alin. (1) din Legea nr. 360/20021, politistul este functionar public civil, cu statut special, inarmat, ce
poarta, de regula, uniforma si exercita atributiile stabilite pentru Politia Romana prin lege, ca institutie
specializata a statului.

Totodata, art. 76 din Legea nr. 360/2002, stabileste faptul ca, prevederile Statutului politistului
se aplica, in mod corespunzator, si personalului Politiei de Frontiera Romane, Directiei Generale de
Evidenta Informatizata a Persoanei, Oficiului National pentru Refugiati, Directiei generale de
informatii si protectie interna, unitatilor de invatamant ale politiei si structurilor corespondente din
cadrul Academiei de Politie .Alexandru loan Cuza", precum si personalului unitatilor din aparatul
central al Ministerului Afacerilor Interne ~ial structurilor subordonate acestora.

Astfel, activitatile de politie ale personalului Ministerului Afacerilor Interne, caruia i se aplica
prevederile Statutului politistului sunt cele care asigura exercitarea atributiilor stabilite prin actele
normative privind organizarea si functionarea structurilor in care ace~tiasunt numiti in functii.

I Legea nr. 3602002 privind StatU/utipoli(istului. cu modificiirile ~icompletiirile ulterioare
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Mentionam faptul ca, potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 213/20042 exercitarea profesiei de
psiholog se desfasoara in sectorul public, de catre psihologii care au "dupa caz, statutul de functionar
public. cadru didactic si alte functii, potrivit prevederilor legilor speciale si regulamentelor sau
statutelor institutiei respective ".

Pet, 7 - "Cati angajati in domeniul psihiatriei are Ministerul Afacerilor Interne": 22;
"Cati psihiatrii cu statut de politist sunt angajati in Ministerul Afacerilor Interne": 6;
"Cati medici/doctori cu statut de personal contractual si/sau functionar public sunt

angajati in Ministerul Afacerilor Interne": 418;
"Cati psihiatrii cu statut de personal contractual si/sau functionar public sunt angajati in

Ministerul Afacerilor Interne": 16;
"Ce activitati de politie indeplinesc angajatii Ministerului Afacerilor Interne din domeniul

psihiatriei" si "in baza carui articol al normativului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei din
Ministerul Afacerilor Interne detin functii de politist": In conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din
Legea nr. 360/2002, politistul este functionar public civil, cu statut special, inarmat, ce poarta, de regula,
uniforma si exercita atributiile stabilite pentru Politia Romana prin lege, ca institutie specializata a
statului.

Totodata, art. 76 din Legea nr. 360/2002, stabileste faptul ca, prevederile Statutului politistului
se aplica, in mod corespunzator, si personalului Politiei de Frontiera Romane, Directiei Generale de
Evidenta Informatizata a Persoanei, Oficiului National pentru Refugiati, Directiei generale de
informatii si protectie interna, unitatilor de invatamant ale politiei si structurilor corespondente din
cadrul Academiei de Politic "Alexandru loan Cuza", precum si personalului unitatilor din aparatul
central al Ministerului Afacerilor Interne si al structurilor subordonate acestora.

Astfel, activitatile de politic ale personalului Ministerului Afacerilor Interne, caruia i se aplica
prevederile Statutului politistului sunt cele care asigura exercitarea atributiilor stabilite prin actele
normative privind organizarea si functionarea structurilor in care acestia sunt numiti in functii.

SeDtiDta CiviHi Dr. 1757/2016:
Pet. 1 - "Cati angajati in domeniul "organizare/planificare structural a" are Ministerul Afacerilor

Interne": 327;
Pet, 2 - "Cati angajati in domeniul "organizare/planificare structural a" cu statut de politist sunt

angajati in Ministerul Afacerilor Interne": 130;
Pct. 3 - "Cati angajati in domeniul "organizare/planificare structural a" cu statut de personal

contractual ~i/sau functionar public sunt angajati in Ministerul Afacerilor Interne": 1;
Pct. 4 ~i 5 - Ce activitati de politie indeplinesc angajatii Ministerului Afacerilor Interne din

domeniul organizare/planificare structural a" ~i "care este normativul in baza caruia activitatile de
..organizare/planificare structurala" sunt considerate identice cu cele de politie".

Atributiile Politiei Romane, in calitatea sa de institutie aflata in subordinea Ministerului
Afacerilor Interne, conform Hotararii Guvernului nr. 416120073, sunt prezentate sumar in art. 1 din
Legea 21812002", astfel:

Politia Romana face parte din Ministerul Afacerilor Interne ~i este institutia specializata a
statului, care exercita atributii privind apararea drepturilor ~i libertatilor fundamentale ale persoanei, a
proprietatii private ~i publice, prevenirea ~i descoperirea infractiunilor, respectarea ordinii ~i lini~tii
publice, in conditiile legii.

2 Legea nr. 213200" privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberapractica. injiin{area.organi=area~ifunc{ionarea Colegiului
PSihologilor din Romania. cu modificarile ~icompletarile ulterioare
'Hotararii Guvernului nr. "16/2007 privind structura organi=atorica~iefectivele M.A.f.. cu modificarile ~icompletarile ulterioare
• Legea 218.2002 privind organi=area~ifunc{ionarea Poli{iei Romane. cu modificarile ~icompletarile ulterioare
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in art. 26 din Legea 218/2002, legiuitorul enumera atributiile Politiei Romane detaliat si nu
limitativ prin utilizarea sintagmei Politia Romana are urmatoarele atributii principale.

Prin O.U.G. nr. 179/06.12.2002 privind demilitarizarea unitatilor aparatului central al
Ministerului de Interne si a structurilor subordonate acestuia, personalul militar din unitatile si structurile
stipulate in Anexa nr. 1 din acest act normativ a dobandit statut de functionar public civil cu statut
special, instituit prin Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului.

Ulterior, aceasta prevedere a fost preluata si de O.U.G. nr. 89102.10.2003, pentru modificarea si
completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, asa cum stipuleaza art. 76:

(1) Prevederile prezentei legi se aplica, in mod corespunzator, si personalului Politiei de Frontiera
Romane, Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei, Directiei generale de informatii si
protectie interna, unitatilor de invatamant ale politiei si structurilor corespondente din cadrul Academiei
de Politie «Alexandru loan Cuza»>, precum si personalului unitatilor din aparatul central al
Ministerului Afacerilor Interne si al structurilor subordonate acestuia.

(2) Cornpetentele stabilite inspectorului general al Politiei Romane prin prezenta lege se exercita
pentru personalul din structurile prevazute la alin. (l) de catre conducatorii acestora.

In conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1,lit. e) din O.U.G. nr. 30/20075, aprobata cu modificari
prin Legea nr. 15/2008, pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de competenta, Ministerul
Afacerilor Interne exercita 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
si managementul serviciilor si resurselor financiare si umane.

De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 17 din O.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 si soldati si gradati voluntari, iar
potrivit dispozitiilor art. 12 alin. (3) din acelasi act normativ, incadrarea unitatilor pe categorii,
organizarea, functionarea si dotarea acestora se aproba prin ordin al ministrului.

Functia de organizare este una din functiile managementului care asigura resursele umane,
materiale ~i financiare necesare crearii unei structuri formale de competenta ~i autoritate, constand in
actiuni si decizii manageriale care au ca finalitate crearea unui set stabil de posturi.

Atributiile Politiei Romane se regasesc in continutul atributiilor principale ale Ministerului
Afacerilor Interne, stipulate de prevederile art. 3 din O.U.G. nr. 30/2007, aprobata cu modificari prin
Legea nr. 15/2008, iar atributiile structurilor de "organizare/planificare structurala", atat din Politia
Romana, cat si din cadrul celorlalte structuri ale MAl carora Ii se aplica prevederile Legii nr. 360/2002,
se circumscriu atributiilor Ministerului Afacerilor Interne ~irespectiv ale Politiei Romane.

SeDtiDta CiviHi Dr. 1758/2016:
Pct. 1 - "Cati angajati in domeniul "control intern" are Ministerul Afacerilor Interne": 461;
Pct. 2 - "Cati angajati in domeniul "control intern" cu statut de politist sunt angajati in Ministerul

Afacerilor Interne": 390;
Pct. 3 - "Cati angajati in domeniul "control intern" cu statut de personal contractual ~i/sau

functionar public sunt angajati in Ministerul Afacerilor Interne": 7;
Pct. 4 ~i 5 - Ce activitati de politie indeplinesc angajatii Ministerului Afacerilor Interne din

domeniul organizare/planificare structurala" ~i "care este normativul in baza caruia activitatile de
"organizare/planificare structurala" sunt considerate identice cu cele de politie".

In conformitate cu prevederile art. 1 alin. (l) din Legea nr. 360/2002, politistul este functionar
public civil, cu statut special, inarmat, ce poarta, de regula, uniforma ~i exercita atributiile stabilite
pentru Politia Romana prin lege, ca institutie specializata a statului.

Totodata, art. 76 din Legea nr. 360/2002, stabile~te faptul ca, prevederile Statutului politistului
se aplica, in mod corespunzator, ~i personalului Politiei de Frontiera Romane, Directiei Generale de

5 o.U.G. nr. 302007 privind organi=area~ifunclionarea M.A.I. cu modificarile ~icomp/elari/e u/lerioare
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•
Evidenta Informatizata a Persoanei, Oficiului National pentru Refugiati, Directiei generale de
informatii si protectie intema, unitatilor de invatamant ale politiei si structurilor corespondente din
cadrul Academiei de Politie .Alexandru loan Cuza", precum si personalului unitatilor din aparatul
central al Ministerului Afacerilor Interne si al structurilor subordonate acestora.

Astfel, activitatile de politie ale personalului Ministerului Afacerilor Interne, caruia i se aplica
prevederile Statutului politistului sunt cele care asigura exercitarea atributiilor stabilite prin actele
normative privind organizarea si functionarea structurilor in care acestia sunt numiti in functii.

Acte normative care reglementeaza activitatea de control intern:
-O.M.A.! nr. 138/20166;
-Ordinul nr. 400/20157;
-O.G. nr. 199/19998;
-H.G. nr. 725/20159;
-H.G. nr. 991/200510;
-O.G. nr. 27/200211;

-I.M.A.I. nr. 114/201312•

-AURENTIU-CRISTIAN

tt\lL\lc\~

"o.M.A'/' nr. 138/2016privind organizarea $i executarea controalelor in Minislerul Afacerilor Interne. cu modificarile si completarile ulterioare;
7 Ordinul40012015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice, cu modificarile $i completdrile ulterioare;
K Ordonanta Guvernului nr. 11911999privind controlul intern si controlulfinanciar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
v H.G. nr. 72512015pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 36012002privind Statutul politistului, referitoare la acordarea
recompenselor si raspunderea disciplinara a politistilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
10H.G. nr. 991.2005 pentru aprobarea Codului de etica si deontologie al politistului, cu modificarile si completarile ulterioare;
II 0.G. nr. 27,2002 . privind reglementarea activitiitii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completdrile ulterioare;
12 I.lv/.A'/' nr. 114/2013privind raspunderea materiala a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne. cu modificarile si
completarile ulterioare;
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