
    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                         

  

INFORMARE 
12.05.2020 

 
Organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor vă informează că pe în data de 

15 mai 2020 va avea loc ședința Comisiei de dialog social, organizată la nivelul 
Ministerului Afacerilor Interne. 

Pe ordinea de zi a şedinţei se află: 
> proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 160/2017 privind 
asigurarea protecţiei personalului Ministerului Afacerilor Interne; 
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/279_1588162188_Proiect_OMAI_protectie.pdf 

> proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul managementului resurselor 

umane. https://www.cnpromania.ro/upload/blog/281_1588770222_proiect_Omai.pdf 
 

Din referatul de aprobare al Ordinului ministrului afacerilor interne pentru 
modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 160/2017 privind 

asigurarea protecţiei personalului Ministerului Afacerilor Interne reținem: 

 introducerea acordului expres, consemnat în scris, al membrului de familie cu 
capacitate deplină de exerciţiu sau, după caz, al reprezentantului legal al 

membrului de familie pentru care se solicită instituirea protecţiei 
[reformularea tezei a 2-a alin. (2) de la art. 5]. Astfel, au fost avute în vedere 

acele situaţii în care personalul M.A.I. solicită protecţia pentru sine şi pentru 
copilul său, aflat în îngrijirea efectivă a soţului divorţat, aspect ce impune 

existenţa acordului expres al acestuia din urmă, consemnat în scris; 
 introducerea unei noi declaraţii1 în cuprinsul ordinului, dată de persoana care 

face obiectul măsurilor de protecţie sau, după caz, de membrul de familie ce 
are capacitate de exerciţiu deplină /reprezentantului legal, prin care se 

consemnează că aceasta/acesta se conformează măsurilor de protecţie 
stabilite şi se abţine de la orice activitate care pune în pericol viaţa, sănătatea 

sau integritatea corporală, a sa, a personalului care asigură protecţia ori a 
altei persoane, sau ordinea publică.  

Totodată, se stabileşte faptul că în cazul refuzului semnării declaraţiei în cauză 

manifestat în mod expres de către persoana care face obiectul măsurilor de 
protecţie sau, după caz, a membrilor de familie ce au capacitate de exerciţiu 

deplină /reprezentantului legal, dispoziţiile art2. 6 alin. (3) şi (4) din ordin se 
aplică în mod corespunzător, iar în cazul nerespectării celor două condiţii, 

protecţia încetează cu respectarea circuitului de avizare/aprobare prevăzut în 
ordin. Prevederile sus menţionate asigură punerea în aplicare a noilor 

                                                 
1  Declaraţia se ataşează la Planul de protecţie - document de planificare şi organizare a activităţilor specifice care se întocmeşte, 

potrivit prevederilor în vigoare, de către şeful structurii de poliţie sau de jandarmi, care asigură efectivele pentru protecţie, în termen de 

48 de ore de la emiterea ordinului ministrului afacerilor interne de instituire a protecţiei, după consultarea persoanei căreia i se asigură 

protecţie 
2  „(3) În cazul refuzului protecţiei, manifestat în mod expres de către persoana prevăzută la alin. (1), acesteia i se aduc la 

cunoştinţă riscurile la care se supune în acest mod, precum şi necesitatea semnării unei declaraţii al cărei model este prevăzut în anexa 

care face parte integrantă din prezentul ordin. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), MAI este exonerat de răspundere cu privire la 

consecinţele produse prin neacceptarea protecţiei." 
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modificări legislative survenite asupra Legii nr. 218/20023, prin Legea nr. 

192/201944, adaptate la specificul domeniului reglementat - protecţia 
personalului M.A.I., în acord cu atribuţiile funcţionale ale ambelor structuri 

care asigură efectivele pentru protecţie şi integrate în succesiunea logică a 
reglementării prevăzute de Ordinul nr. 160/2017. În esenţă, articolul 55 nou 

introdus în cuprinsul Legii nr. 218/2002, stabileşte, cu caracter de noutate la 
nivel de lege, obligaţia unităţii de poliţie de a elabora planul de protecţie, 

elementele pe care acesta trebuie să le prevadă, precum şi obligaţiile 

persoanei protejate de a le respecta, printre care se regăsesc şi cele două 
condiţii menţionate anterior, respectiv se stabileşte, în mod expres, faptul că 

în cazul nerespectării acestora, protecţia încetează; 
 stabilirea posibilităţii pentru inspectorul general, de a dispune instituirea 

protecţiei din oficiu, până la aprobarea, prin ordin, de către ministru a 
măsurilor de protecţie [introducerea alin. (21) în cadrul art. 6]. În prezent nu 

este reglementată (similar cu prevederile referitoare la instituirea protecţiei la 
solicitare) posibilitatea inspectorului general, de a dispune asigurarea 

măsurilor de protecţie, până la aprobarea acestora, prin ordin, de către 
ministru; 

 reconsiderarea normelor prevăzute la art. 12 şi art. 13 referitoare la 
suspendarea şi încetarea protecţiei. 

În forma în vigoare a art. 12, se instituie faptul că protecţia personalului M.A.I. 
poate fi suspendată sau poate înceta cu respectarea circuitului de 

avizare/aprobare prevăzut la art. 5 din ordin. 

Însă, prin proiect se propune abrogarea art. 12 - aspect care are drept scop 
simplificarea procedurii de suspendare a măsurilor de protecţie, prin 

eliminarea obligaţiei de reluare a circuitului de avizare/aprobare a 
documentaţiei specifice. În contextul acestei modificări, a fost necesară 

reformularea art. 135 din ordin care instituie reglementări referitoare la 
situaţiile în care se dispun măsurile de suspendare şi de încetare a protecţiei. 

Astfel, în forma prezentatăîn proiect, art. 13 tratează doar situaţiile de 
suspendare a protecţiei, iar noul articol introdus, respectiv art. 131, cazurile 

de încetare a măsurii instituite, după cum urmează: 
a) norma nou propusă de la art. 13, ce reglementează suspendarea 

protecţiei, nu mai are caracter supletiv (în forma actuală se utilizează 
sintagma „se poate"), ci instituie regula ca măsura să fie aplicabilă la 

solicitarea persoanei protejate sau în situaţia în care aceasta părăseşte 
temporar teritoriul României. Pentru ultima situaţie, sunt detaliate obligaţiile 

persoanei protejate privind informarea, într-o perioadă rezonabilă, a structurii 

care asigură măsurile de protecţie, anterior datei părăsirii teritoriului naţional 
sau de îndată, în situaţia în care este necesară deplasarea de urgenţă în 

străinătate. Această completare ţine seama de faptul că, în prezent, nu sunt 
reglementate situaţiile în care persoana/persoanele protejate părăsesc 

teritoriul naţional.Detalierea clară a obligaţiilor persoanei protejate privind 
informarea structurii care asigură măsurile de protecţie, permite structurilor 

M.A.I., o gestionare cât mai eficientă a resurselor umane şi materiale, 

                                                 
3 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată 
4 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice 
5 „ART. 13 (1) Suspendarea protecţiei se poate dispune numai la solicitarea persoanei protejate sau în situaţia în care aceasta părăseşte temporar teritoriul României. 

(2) Încetarea măsurilor de protecţie se poate dispune în următoarele situaţii: a) la solicitarea persoanei protejate; b) la încetarea motivului/motivelor care a/au determinat 

instituirea măsurilor de protecţie; c) la pierderea calităţii de personal al MAI. 

(3) Solicitarea prevăzută la alin. (1) şi alin. (2) lit. a) va cuprinde detaliat perioada de suspendare/data încetării măsurilor de protecţie. 

(4) În situaţia prevăzută la alin. (1) şi alin. (2) lit. a), dispoziţiile art. 6 alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător" 



    

asigurând totodată, timpul necesar în vederea întocmirii documentelor 

operative. 
b) în privinţa încetării protecţiei, reglementarea măsurii face obiectul unui 

articol distinct - art. 131', ca efect al abrogării art. 12 şi reformulării art. 13. 
Ca aspect de noutate faţă de reglementarea actuală, se instituie faptul că, în 

perioada cuprinsă între solicitarea de încetare a măsurii, formulată de către 
persoana protejată sau în cazul pierderii calităţii de personal al M.A.I., şi data 

emiterii efective a ordinului ministrului, inspectorul general al Poliţiei Române 

sau al Jandarmeriei Române, după caz, dispune prin ordin/dispoziţie ridicarea 
măsurilor de protecţie, până la aprobarea de către ministrul afacerilor interne. 

 
 

Menționăm că proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul managementului resurselor umane a făcut 

obiectul unei informari pe pagina noastră la data de 06.05.2020 
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/informare_proiect_OMAI_modif140_177_135.pdf. 

 
Având în vedere că organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor, în 

îndeplinirea atribuțiilor sale, poate să formuleze puncte de vedere în cazul elaborării 
propunerilor de acte normative care se referă la activitatea poliţiei, precum și faptul că 

urmează să participăm la ședința Comisiei de dialog social din data de 15.05.2020, 
solicităm structurilor teritoriale ca împreună cu membrii noștrii să propună și să ne 

înainteze, cu celeritate, observațiile la actele normative prezentate. 
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