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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 34 din 15 ianuarie 2018 a fost publicat ORDINUL nr. 160 din 21 decembrie 2017 privind
asigurarea protecţiei personalului Ministerului Afacerilor Interne.
Protecţia personalului M.A.I., precum şi a membrilor de familie a acestora este prevăzută
în legislaţia aplicabilă fiecărei categorii de personal.Astfel, la art. 40 din Legea nr. 360/2002
privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, se stipulează că poliţistul
şi membrii familiei sale au dreptul la protecţie din partea structurilor specializate ale statului
faţă de ameninţările sau violenţele la care ar putea fi supuşi ca urmare a exercitării atribuţiilor
de serviciu sau în legătură cu acestea. De asemenea, la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 550/2004
privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările
ulterioare, se stipulează că personalul militar al Jandarmeriei Române şi membrii familiilor
acestuia au dreptul la protecţie din partea structurilor specializate ale statului faţă de
ameninţările sau violenţele la care ar putea fi supuşi ca urmare a exercitării atribuţiilor de
serviciu sau în legătură cu acestea. Conform dispoziţiilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, protecţia personalului structurilor şi instituţiilor din
domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale se asigură în conformitate cu
reglementările stabilite în cadrul acestora.
Ordinul a fost elaborat ca urmare a necesităţii reglementării clare a competenţelor privind
executarea acestui gen de misiuni şi modalităţii prin care se solicită şi se aprobă asigurarea
protecţiei personalului M.A.I.
Prin emiterea ordinului se asigură, în conformitate cu reglementările în vigoare, protecţia
personalului M.A.I., crescând astfel siguranța necesară îndeplinirii în condiţii optime a misiunilor
specifice.
Actul normativ stabilește procedura de instituire a măsurilor de protecţie și modalitatea
de aprobare a acestora, precum şi cadrul general de executare a misiunilor de către structurile
care asigură efectivele pentru protecție.
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