
    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                        

   

INFORMARE 

13.03.2022 

 
Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 

din data de 8 martie 2022 a fost publicată OUG nr. 20/2022 modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară. 
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/oug_20_docx.pdf 

 
Actul normativ prevede modificarea/completarea sau derogari de la prevederile unor articole din: 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă 
umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, 
proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina. 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. 

 
De interes pentru domeniul ordine și siguranță publică sunt prevederile: 
 

” Art. II  
(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la încetarea situaţiei care 
generează un aflux masiv de persoane din Ucraina, dar nu mai mult de 3 ani, Ministerul Afacerilor Interne 
poate rechema în activitate/reîncadra, fără concurs, la nevoie, pe durată determinată de un an, cu acordul 
acestora, cadre militare/poliţişti care au trecut în rezervă/cărora le-au încetat raporturile de serviciu. 

(2)Perioada de un an, prevăzută la alin. (1), poate fi prelungită anual, în condiţiile legii, cu acordul cadrului 
militar/poliţistului rechemat în activitate/reîncadrat pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 90 
de zile de la data încetării situaţiei care generează un aflux masiv de persoane din Ucraina. 

 
Art. III  
(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la încetarea situaţiei care 
generează un aflux masiv de persoane din Ucraina, dar nu mai mult de 3 ani, Ministerul Afacerilor Interne 
poate angaja personal fără concurs, în funcţie de nevoi, pentru activităţi specifice domeniilor migraţie şi 
azil, situaţii de urgenţă şi ordine şi siguranţă publică, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 90 
de zile de la data încetării situaţiei respective. 

(2)Normele procedurale pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului 
afacerilor interne. 

............................ 
Art. XII  
(1)În prima zi lucrătoare a fiecărei săptămâni, sumele colectate în contul de disponibilităţi prevăzut la art. 
X alin. (1) în săptămâna anterioară, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a 
Municipiului Bucureşti, se transferă de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă într-un cont de 
venituri ale bugetului de stat corespunzător unei poziţii distincte de clasificaţie, codificat cu codul de 
identificare fiscală al acestuia. 
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(2)Se autorizează Ministerul Finanţelor ca la propunerea Ministerului Afacerilor Interne să introducă 
modificările ce decurg din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în volumul şi structura bugetului de 
stat şi în volumul şi structura bugetului aprobat Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2022. 

(3)Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să detalieze modificările prevăzute la alin. (2) şi să 
introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu.” 

 

În Nota de fundamentare a OUG în referire la modificările mai sus menționate se motivează cu necesitatea 
intensificării eforturilor în vederea executării misiunilor din competenţa instituției în contextul afluxului 
de persoane provenind din Ucraina, este necesară crearea unor mecanisme care să permită Ministerului 
Afacerilor Interne reducerea deficitului de personal (acutizat constant începând cu anul 2010) pentru 
structurile implicate în asigurarea ordinii şi siguranţei publice și în gestionarea situațiilor de urgență. 

 
În concret, în prezent, afluxul masiv de persoane deplasate din zona de conflict armat din Ucraina, 
conduce la creșterea semnificativă a volumului activităților specifice din domeniul de competență al 
Ministerului Afacerilor Interne gestionat prin intermediul Inspectoratului General pentru Imigrări, 
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și 
Inspectoratul General al Poliției Române. 
Astfel, s-a constatat necesitatea creării instrumentelor juridice care să permită Ministerului Afacerilor 
Interne rechemarea în activitate/reîncadrarea cadrelor militar/polițiștilor, precum și angajare de personal 
pentru creșterea capacității instituționale și prevenirea unei posibile vulnerabilități a modului de 
intervenție a structurilor implicate în gestionarea fluxului masiv de persoane, acest mecanism asigurând 
atragerea de resursă umană calificată deja în domeniile operaționale. 

Totodată, pentru garantarea unui grad de securitate adecvat pentru cetăţeni, prin menţinerea climatului 
de ordine şi siguranţă publică, precum și pentru asigurarea drepturilor și libertăților fundamentale ale 
persoanelor respective, intervenția urmează a permite reducerea rapidă a deficitului de personal în 
domeniile deficitare. 

 
Mecanismul propus și aprobat ulterior prin adoptarea OUG se referă la crearea cadrului legal pentru 
asigurarea resursei umane necesară Ministerului Afacerilor Interne, adecvat situației speciale, pentru 
gestionarea afluxului masiv de persoane. 
Se instituie posibilitatea acoperirii necesarului de personal până la încetarea situației care generează un 
aflux masiv de persoane din Ucraina, dar nu mai mult de 3 ani, după cum urmează: 

 MAI va putea rechema în activitate/reîncadra, fără concurs, pe durată determinată de un an, cadre 
militare/polițiști care au trecut în rezervă/le-au încetat raporturile de serviciu, cu acordul acestora; 

 MAI va putea angaja personal fără concurs, pentru activităţi specifice domeniilor migrație și azil, 
situații de urgență și ordine și siguranță publică, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 
90 de zile de la data încetării conflictului armat din Ucraina;  

 

 

Vă vom informa de urmare cu privire la normele procedurale ce urmează să fie adoptate prin Ordin al 
Ministrului Afacerilor Interne. 
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