
    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                         

  

INFORMARE 

20.03.2021 

 
Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din data 

de 19 martie 2021 a fost publicat Ordinul MAI nr.44 din 10.03.2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului 

ministrului afacerilor interne nr. 107/2017 privind asistenţa juridică în Ministerul Afacerilor Interne şi în unităţile, 

instituţiile şi structurile din subordinea acestuia. 

https://www.cnpromania.ro/upload/blog/OMAI_44_modif_107_consilieri_juridic_2021-03-19.pdf 

Prin ordin se reglememtează următoarele: 

 crearea regulii potrivit căreia asistența juridică a entităților MAI fără personalitate juridică, aflate în 

subordinea nemijlocită/subordinea aceluiași inspectorat general/similar, în care nu sunt înființate 

servicii, birouri sau compartimente juridice și care sunt citate în procesele referitoare la soluționarea 

plângerilor contravenționale se asigură potrivit competențelor stabilite prin dispoziţie/ordin a/al 

conducătorului inspectoratului general/similar; 
 reevaluarea atribuției consilierului juridic referitoare la procedura de urmat în cazul titlurilor executorii 

în cauzele în care entitatea MAI pe care o reprezintă este parte; 
 punerea în acord a atribuției consilierului juridic referitoare la acordarea asistenței juridice consiliilor de 

disciplină şi consiliilor de onoare, la cererea acestora, cu dispozițiile Legii nr. 80/1995 privind statutul 

cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare și ale Omai nr. 135/2019; 
 clarificarea modalității prin care consilierul juridic/structura juridică este sesizat/ă cu privire la condițiile 

de emitere a punctelor de vedere, precum și faptul că acestea au caracterul unor opinii profesionale; 
 clarificarea faptului că limitele în care consilierul juridic își poate exprima opinia profesională, respectiv 

cu excluderea aspectelor financiare, economice, tehnice sau de oportunitate, sunt incidente în general, 

în raport cu întreaga activitate, iar nu doar în raport cu actele cu caracter juridic avizate ori semnate de 

acesta; 
 corelarea cu dispozițiile Omai 140/2016 și Omai 177/2016 care nu mai prevăd, în prezent, modificarea 

raporturilor de serviciu prin „schimbare din funcție”; 
 instituirea unui model care cuprinde forma și conținutul referatului privind activitatea de stagiu; 
 simplificarea circuitului, precum și a documentelor ce atestă finalizarea perioadei de stagiu în scopul 

organizării examenului de definitivare; în acest sens, urmează ca în vederea definitivării, unitatea din 

care face parte consilierul juridic să transmită DGJ o adeverință (care să înlocuiască dosarul de stagiu, 

acesta urmând să fie păstrat la unitatea din care face parte consilierul juridic), a cărei model urmează să 

fie prevăzut prin proiect, pe baza acestuia comisia pentru definitivare urmând să constate îndeplinirea 

condițiilor pentru participarea la definitivare; 
 reevaluarea cazurilor în care urmează ca tematica şi bibliografia să fie supuse revizuirii, în sensul 

înlocuirii sintagmei „ori de câte ori modificările aduse legislaţiei sau competenţelor entităţilor MAI o 

impun” cu sintagma „ori de câte ori modificările aduse legislaţiei o impun”, această exprimare incluzând 

totodată și eventualele modificări ce țin de competenţele entităţilor MAI; 
 eliminarea obligativității stabilirii tipurilor de legislații din care urmează să fie elaborate întrebările, 

context în care examinarea va consta în rezolvarea unui test-grilă, care va conţine un număr de 60 de 

întrebări, din tematica și bibliografia stabilită de comisia pentru definitivare; 
 completarea cazurilor în care urmează să fie retrasă legitimația de consilier juridic, precum și stabilirea 

competenței de distrugere a legitimației de consilier juridic, de către emitent, în cazul în care acesta nu 

mai ocupă funcţia de consilier juridic, respectiv în cazul în care au intervenit modificări cu privire la 

calitatea sau numele consilierului juridic; 
 stabilirea obligației pentru entitățile MAI care dețin evidențe proprii cu consilierii juridici stagiari şi 

definitivi de a transmite DGJ, spre informare, această evidență. 
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