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Domnului Răileanu P. Dumitru – Preşedintele Asociaţei pentru Respectarea 

Drepturilor și Consilierea Cetățenilor – ARDCC 

 

              În legătură cu memoriul dumneavoastră, înregistrat la Direcţia Informare şi 

Relaţii Publice din cadrul MAI cu numărul de mai sus, vă aducem la cunoştinţă 

următoarele: 

 

               La primele două întrebări, facem precizarea că, în perioada de referință (2010-

2017) au fost emise acte normative care au suspendat, anual, acordarea dreptului 

prevăzut la art. 20 din Anexa nr. VII la Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară 

a personalului plătit din fonduri publice.  

Astfel, art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/20101 prevede faptul că „dispoziţiile 

legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, 

retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplicã în 

anul 2011,” excepţia de la această regulă fiind reprezentată de situaţia imposibilităţii 

menţinerii în activitate a persoanelor clasate inapt pentru serviciul militar ori încadrate 

în grad de invaliditate sau decedate (art. 13 alin. (2) din Legea nr.285/2010). 

Ajutorul de care beneficiau poliţiştii la încetarea raporturilor de serviciu nu s-a 

acordat nici în anul 2012, aşa cum se stipulează la art. 9 din O.U.G. nr. 80/20102, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, nici în anul 2013, astfel 

cum prevede art. 2 din O.U.G. nr. 84/20123 şi nici în anul 2014, astfel cum prevede art. 

10 alin. (1) din O.U.G. nr. 103/20134. Mai mult, măsura a fost menţinută şi pentru anul 

2015, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din O.U.G. nr. 83/20145, precum și în anul 

2016, în conformitate cu art. 11 alin. (1) din OUG nr. 57/20156. 

         Totodată, precizăm faptul că, potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din 

                                                 
1 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice 
2 pentru completarea art. 11 din O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar 
3 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, 

precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 
4 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 

publice 
5 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 

publice 
6 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri 

fiscal bugetare 
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fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi 

art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/20177, neacordarea 

ajutoarelor la încetarea raporturilor de serviciu se aplică şi în anul 2017. 

Astfel, faptul că prin Legea nr. 285/28.12.2010 a fost sistată plata acestor ajutoare 

la trecerea în rezervă nu reprezintă decât o exercitare a prerogativei legiuitorului de a 

adopta acte normative în materia drepturilor salariale, politicile salariale fiind de resortul 

absolut al Guvernului şi al Parlamentului, instituţia noastră având obligaţia de a aplica 

întocmai măsurile legislative adoptate.  

Menţionăm că prevederile legale sus-menţionate au făcut obiectul controlului de 

constituţionalitate, Curtea Constituţională respingând excepţiile de neconstituţionalitate 

ridicate . 

Astfel, faptul că prin Legea nr. 285/28.12.2010 a fost sistată plata acestor ajutoare 

la trecerea în rezervă nu reprezintă decât o exercitare a prerogativei legiuitorului de a 

adopta acte normative în materia drepturilor salariale, politicile salariale fiind de resortul 

absolut al Guvernului şi al Parlamentului, instituţia noastră având obligaţia de a aplica 

întocmai măsurile legislative adoptate.  

La întrebarea 3, privind demersurile Ministerului Afacerilor Interne referitoare la 

situația prezentată, vă informăm că în anii 2011-2016 instituția noastră a înaintat 

propuneri, însoțite de elemente/documente de motivare, în vederea acordării a 

drepturilor în discuție, în faza de consultare a fiecărui proiect de act normativ privind 

aplicarea etapizată a legii-cadru de salarizare a personalului plătit din fonduri publice.  

         Cu privire la întrebările 4 şi 6,  vă comunicăm că, în contextul actual, prin 

raportare la cadrul legal menționat, impactul financiar necesar pentru eventuala 

acordare a ajutoarelor este determinat pe baza indicatorilor specifici sistemului de 

apărare, ordine publică și securitate națională. Precizăm, totodată, structurile 

subordonate MAI sunt ordonatori de credite, iar fiecare ordonator de credite utilizează 

creditele bugetare proprii. 

          Referitor la întrebările 5 și 7, arătăm că instituția noastră vizează „restabilirea 

sau recuperarea” drepturilor în discuție, astfel că, ori de câte ori este posibil, vom 

înainta propuneri formulate în acest sens către instituțiile abilitate, să modifice și să 

completeze actele normative incidente.  

         În legătură cu întrebările 8, 9, 10 și 11, întrucât structurile subordonate implicate 

în cazurile aflate pe rolul instanțelor reprezintă entități cu personalitate juridică 

distinctă, la nivelul Aparatului central al MAI nu se ţine o evidenţă a dosarelor în care 

structurile au fost citate ca părţi şi, implicit, nici a numărului de cadre MAI care au 

obținut hotărâri judecătorești definitive / irevocabile în cauză.  

La întrebările 12, 13, 14 și 15 precizăm că, în baza principiului descentralizării, 

fiecare ordonator de credite utilizează creditele bugetare proprii, sens în care structura 

de specialitate din cadrul Aparatul central al MAI nu deține o situație centralizatoare 

(sau detailată) privind acordarea ajutoarelor ca urmare a pronunțării hotărârilor 

definitive / irevocabile, și nici privind acordarea altor ajutoare pecuniare pentru cadrele 

                                                 
7 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte 

normative 



 

  

 

 

MAI cu ocazia ieșirii la pensie pentru limita de vârstă, altele decât cele impuse prin 

hotărâri definitive / irevocabile executorii. 

          Precizăm, totodată, faptul că valorificarea drepturilor invocate poate fi solicitată 

instanţei de judecată, aceasta fiind singura în măsură să administreze probele pe care le 

consideră utile şi concludente în dezlegarea cauzei, în baza cererilor în probaţiune 

formulate de fiecare dintre părţi. 

 

 

         Cu stimă, 

Responsabil de informarea publică 

Comisar-şef de poliţie Gabriel Mitroiu 
 

             

 


