
    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                         

  

INFORMARE 
21.09.2020 

 
Organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor vă informează că pe site-ul 

Ministerului Afacerilor Interne a fost publicat proiectul Ordinului MAI pentru modificarea 
Anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 106/2018 pentru desemnarea 

personalului Ministerului Afacerilor Interne competent să constate contravenţii şi să aplice 
sancţiuni contravenţionale. 

https://www.cnpromania.ro/upload/blog/proiect_OMAI_personal_desemnat_contraventii_docx.pdf 
 

Proiectul vizează să pună în acord cu legislaţia în vigoare si cu aspectele semnalate 

la nivelul structurilor MAI, prin care se propune modificarea Anexei, după cum urmează: 

 eliminarea Legii zootehniei nr. 72/2002, republicată, în contextul abrogării acesteia 

de Legea zootehniei nr. 32/2019 - act normativ care instituie competenţe de 
constatare si sancţionare a faptelor contravenţionale doar în sarcina persoanelor 

imputernicite din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

 actualizarea denumirii serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenţa 

pasapoartelor simple, precum si includerea ofiţerilor si agenţilor de poliţie din cadrul 
Direcţiei Generale de Paşapoarte în categoria persoanelor din cadrul M.A.I. 

desemnate să constate contravenţii si să aplice sancţiuni contravenţionale la regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate; 

 eliminarea din cuprinsul anexei a personalului A.N.R.S.P.S. cu competenţe să 
constate si să aplice sancţiuni contravenţionale prevăzute de Legea nr. 355/2009 

privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării 
de război, având în vedere faptul că, începând cu data de 20 iunie 2020, potrivit 

prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 91/2020 privind trecerea 

Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului şi în coordonarea 

Secretariatului General al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative, 
această structură a trecut din subordinea M.A.I. în subordinea Guvernului şi în 

coordonarea Secretariatului General al Guvernului; 

 nominalizarea ofiţerilor si subofiţerilor din cadrul Jandarmeriei Române în categoria 

persoanelor din cadrul M.A.I. desemnate să constate contravenţii si să aplice 
sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la 

gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de obţinere a materialelor 
lemnoase; 

 nominalizarea ofiţerilor şi agenţilor de poliţie din cadrul Poliţiei Române, a ofiţerilor 
şi agenţilor de poliţie din cadrul Poliţiei de Frontieră Române si a ofiţerilor şi 

subofiţerilor din cadrul Jandarmeriei Române în categoria persoanelor din cadrul 
M.A.I. desemnate să constate contravenţiile si să aplice sancţiunile 

contravenţionale, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.136/2007 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare 
acvatică - salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajă. 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL 

 

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL 
 

 

https://www.cnpromania.ro/upload/blog/proiect_OMAI_personal_desemnat_contraventii_docx.pdf

