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INFORMARE 

 

cu privire la participare Corpului Național al Polițiștilor la ședința Comisiei de dialog 

social organizată la sediul Ministerului Afacerilor Interne în data de 07.04.2022 

 
 

În cadrul activităţilor de dialog social desfăşurate de Ministerul Afacerilor Interne şi partenerii sociali din 

domeniul de activitate al ministerului şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011 a Dialogului Social 

şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 90/2013, ambele cu modificările şi completările ulterioare, 

în ziua de joi, 07 aprilie 2022, ora 09.00, a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog social, la care a participat 

și Corpul Național al Polițiștilor. 

 

Pe ordinea de zi a ședinței s-a aflat dezbaterea proiectului de Hotărâre de Guvern pentru modificarea 

Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele MAI. 
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/445_1648641445_Proiect_HG.pdf 

 

Proiectul de act normativ propune: 

 

A. Modificarea şi înlocuirea Anexei nr. 1 la H.G nr.416/2007 în sensul înfiinţării unei funcţii de secretar de 

stat pentru dialog social si eliminării Unităţii de Politici Publice din organigrama aparatului central al MAI. 

La nivelul MAI, elaborarea şi promovarea documentelor de politici publice (strategii, planuri de acţiune, 

propuneri de politici publice) se va desfăşura în cadrul structurii organizatorice propuse, în domeniul „ordine 

si siguranţă publică ” - în colaborare cu structurile MAI cu atribuţii în acest domeniu, respectiv în domeniul 

„situaţii de urgenţă” - în colaborare cu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul General 

pentru Situaţii de Urgenţă şi celelalte structuri ale MAI vizate de conţinutul măsurilor înscrise în 

documentele în discuţie. 

 

B. Pentru continuarea procesului de modernizare şi eficientizare a structurilor MAI în beneficiul cetăţenilor, 

măsurile pentru perioada următoare au fost structurate din perspectiva a 4 (patru) piloni de bază: Prevenire 

şi Contracarare, Performanţă, Abordare Integrată şi Rezilienţă Instituţională, astfel încât să poată fi 

continuat procesul de atingere a dezideratelor Ministerului Afacerilor Interne. 

În acest context, urmare a analizei efectuate şi în vederea reechilibrării structurilor Ministerului Afacerilor 

Interne afectate de procesele de restructurare din anii precedenţi, raportat la solicitările acestora de 

suplimentare a numărului de posturi repartizate, pentru îndeplinirea în condiţii optime a misiunilor 

încredinţate a rezultat necesitatea modificării Anexei nr. 3 la HG nr.416/2007, în sensul suplimentării 

efectivelor structurilor Ministerului Afacerilor Interne pe timp de pace cu 6565 posturi, din care 5654 de 

poliţişti, 775 de militari (191 ofiţeri şi 584 maiştri militari si subofiţeri) şi 136 personal civil (funcţionari 

publici si personal contractual), necesare înfiinţării şi redimensionării unor structuri din cadrul Aparatului 

central al M.A.I., Inspectoratului General pentru Imigrări, Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră Române, 

Direcţiei Generale de Paşapoarte, Direcţiei Medicale, Academiei de Poliţie „A.I. Cuza”, C.S. „Dinamo” 

Bucureşti, Inspectoratului General de Aviaţie al MAI şi Jandarmeriei Române. 

 

În cadrul dezbaterilor s-a evidențiat faptul că, necesarul de posturi nu va putea fi asigurat prin redistribuirea 

celor vacante, existente la nivelul unor unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne, întrucât în unele situaţii, 

un astfel de demers, ar afecta capacitatea operativă a acestora, iar în altele, o astfel de acţiune nu poate 

fi avută în vedere deoarece ar încălca criteriile de constituire a structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne. 

Ocuparea posturilor solicitate suplimentar se va realiza, în mod etapizat, prin încadrarea din sursă externă, 

din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne sau prin mutare, în 

limita fondurilor bugetare alocate si a indicatorilor finanţaţi, aprobaţi Ministerului Afacerilor Interne.  

 

 
BIROUL EXECUTIV CENTRAL 

  

 

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 

CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 
BIROUL EXECUTIV CENTRAL 
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