
 

 
 

 

 

Catre, 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

Piaţa Revoluţiei nr.1 A, sector 1, Bucureşti 

In atentia , doamnei ministru CARMEN DAN   

                                   

 

 

Subscrisa ASOCIATIA PENTRU RESPECTAREA DREPTURILOR SI 

CONSILIEREA CETATENILOR - A.R.D.C.C.  , O.N.G.  nonprofit, apolitica, ai 

carei membrii sunt in proportie de 2/3 foste cadre M.A.I.,  ce are ca scop 

si lupta cu toate mijloacele  legale pentru  Respectarea Drepturilor  si 

Consilierea Cetatenilor,  inclusiv in interesul politistilor, militarilor, 

magistratilor sau altor salariati bugetari,  in scopul intocmirii unui 

material documentar si solutionarii unei situatii litigioase, cat si sprijin in 

vederea obtinerii unui drept legal, va rugam sa ne comunicati raspuns cu 

privire la situatia de fapt, de drept si intrebarilor expuse mai jos : 

 Asociatia A.R.D.C.C. a fost sesizata de catre mai multe foste cadre M.A.I. 

militari si politisti care au iesit la pensie, cat si de catre structuri sindicale 

la nivel judetean si national, cu privire la faptul ca sunt nemultumiti de  

raspunsurile primite de la M.A.I.  si pentru a evita ca pe viitor sa primiti 

sute, poate chiar mii de petitii privind aceleasi aspecte, va rugam sa fiti de 

acord ca, impreuna sa clarificam toate detaliile privind situatia litigioasa  

intre fostii angajati M.A.I. si angajator. 
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La nivel national, exista nemultumiri in randul cadrelor MAI (politisti, 

pompieri, jandarmi) care s-au pensionat sau care urmeaza a se pensiona, 

referitor la nerespectarea prevederilor Legii cadru nr.284/2010, privind 

salarizarea unitara a personalului platit din fondurile publice (Sectiunea 

a 3-a ,,Drepturi specifice activitatii desfasurate in institutiile publice, de 

aparare, ordine publica si siguranta nationala", art.20, alin 1 si 2 - Anexa 

nr.VII) privind plata ajutoarelor pecuniare ce se cuvin fostelor cadre MAI;  

Aceste drepturi cuvenite, sunt confirmate inclusiv prin  (ca minime 

exemple)  Deciziile DEFINITIVE  nr. 5332/2015  06.11.2015, 8653/2014  

20.11.2014 si 4996/2014 16.06.2014 ale  Curtii de Apel Bucuresti,  

Deciziile DEFINITIVE  nr. 3856 din 08 decembrie 2015 si 768/2016 

28.09.2016  ale Curtii de Apel Suceava , Decizia DEFINITIVA a Curtii de 

Apel Cluj nr.  8682/2014 27.10.2014 , avand totodata in vedere Decizia 

nr. 16/2015 din 08/06/2015   a Înaltei Curti de Casaţie şi Justiţie -  

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT,  in 

care se prevede ca acest drept a fost doar suspendat pentru a nu se crea 

o datorie bugetară imposibil de acoperit, în contextul unui echilibru 

financiar marcat de criză . 

In conditiile in care, economia si P.I.B.-ul Romaniei este in continua 

crestere, iar in anul 2016 a fost pe locul intai in U.E. si cu perspective de 

crestere inclusiv in anul 2017, situatie recunoscuta de institutiile 

internationale de profil financiar, care au catalogat metaforic Romania ca 

„TIGRUL EUROPEI”, rezulta ca aceasta exceptie de imposibilitate si 

criza, nu mai exista in prezent . 

Această situație este discriminatorie, întrucât persoane aflate în aceeași 

situație profesionala, dar trecute în rezervă anterior anului 2010, au 

beneficiat de acordarea ajutoarelor la ieșirea la pensie, iar în prezent vor 

beneficia și de recalcularea pensiei conform prevederilor art.109 , 111 si 

art.122  Legii 223/2015,  aceeași lege,  în baza căreia au ieșit la pensie si 

cei care nu au primit ajutoare, impunandu-se astfel ca (reciprocitate) și 

acestia din urma, în baza prevederilor legale precizate, să beneficieze de 

aceste ajutoare pecuniare, asemeni colegilor lor,  care au primit astfel de 

ajutoare. 
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In conformitate cu prevederile art. 16 din Constitutia Romaniei  
„ Art. 16 – Egalitatea în drepturi 
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără 
privilegii şi fără discriminări. 
(2) Nimeni nu este mai presus de lege. ” ; 
 
Prin neacordarea acestor ajutoare pecuniare pretinse, constatam că sunt 

încălcate principiile prevazut de   Legea 223 / 2015 

Art. 2. - 
Principiile de bază ale sistemului pensiilor militare de stat sunt 
următoarele: 
a) principiul unicității, potrivit căruia statul organizează și garantează 
sistemul de pensii militare de stat bazat pe aceleași norme de drept, 
pentru toți participanții la acesta; 
b) principiul egalității, prin care se asigură tuturor participanților la 
sistemul de pensii militare de stat un tratament nediscriminatoriu între 
persoane aflate în aceeași situație juridică, în ceea ce privește drepturile și 
obligațiile prevăzute de lege; 
f) principiul recunoștinței față de loialitatea, sacrificiile și privațiunile 
suferite de militari, polițiști și funcționari publici cu statut special din 
sistemul administrației penitenciare și familiile acestora pe timpul 
carierei. 
 
Un alt document care stă la baza raporturilor juridice de serviciu dintre 

cadrele M.A.I. și angajator, este JURĂMÂNTUL DE CREDINȚĂ AL 

POLIȚISTULUI  semnat de către  titular și de către angajator, în absența 

căruia titularul nu ar fi fost încadrat și nu ar fi avut raporturi juridice de 

muncă cu angajatorul – Statul Roman .      

In cazul în care Statul Roman, reprezentat de Guvernul Romaniei, M.A.I. 

etc nu ar avea obligații pe care să le respecte sau nu ar mai respecta 

prevederile legale, uzând în mod abuziv de dubla sa calitate de angajator 

și legiuitor,  atunci cand anual emite acte normative de suspendare a 

respectării prevederilor art. 20 Anexa VII , secțiunea    a 3-a, din Legea 

284/2010, s-ar induce în rândul militarilor și polițiștilor ideea potrivit 

căreia documentul semnat reprezentând JURĂMÂNTUL DE CREDINȚĂ 

AL POLIȚISTULUI ( ca ex.),  este fără valoare juridică, întrucât nu se 

respectă de către una din părțile semnatare (angajator – Statul 
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Roman), astfel rezultând că și angajatul militar sau politist, asemeni 

angajatorului, poate să nu respecte această înțelegere juridică, respectiv 

să nu-și mai îndeplinească indatoririle de serviciu, conform prevederilor 

din JURĂMÂNTUL DE CREDINȚĂ AL POLIȚISTULUI, fapt care ar fi din 

punct de vedere practic deosebit de dăunător  și de neadmis în relațiile 

juridice dintre militari, polițiști pe de-o parte, ca angajați bugetari cu 

statut special  și Statul Român,  ca angajator . 

Dacă o astfel de situație, presupunând,  ar fi adevărată și se va mediatiza, 

va induce consecințe nefaste la nivel național în rândul cadrelor militare 

și al polițiștilor, in comportamentul acestora, privind obligațiile de 

serviciu pe care aceștia  le au în prezent . 

Asociatia A.R.D.C.C.  concluzioneza ca fiind o incalcare a drepturilor 

legale, rea vointa si lipsa de respect din partea guvernantilor pentru 

cadrele M.A.I. care au servit patria, care au fost solicitate si au intervenit 

cu profesionalism si daruire in solutionarea a diferite probleme de 

interes operativ, care au suportat cu stoicism privatiunile militare si 

profesionale, fiind totodata un motiv care poate conduce la demobilizarea 

actualelor cadre active, atunci cand vad cum urmeaza sa fie tratati de 

catre Guvern,  politistii, pompierii si jandarmii dupa iesirea la pensie din 

M.A.I.  

Este o jignire la adresa cadrelor MAI care si-au sacrificat sanatatea, 

timpul, viata, resursele financiare in slujba tarii, a sigurantei cetateanului 

iar in prezent sunt umiliti, tarati prin instante in scopul obtinerii 

drepturilor ce li se cuvin. 

Atat tinerii care urmeaza sa se incadreze in M.A.I. cat si cei care urmeaza 

sa iasa la pensie, trebuie sa cunoasca atitudinea angajatorului (Statul 

Roman) cu privire la raporturile juridice ce se stabilesc intre politist – 

militar, pe de-o parte si Statul Roman pe de alta parte, in sensul ca Statul 

Roman isi respecta sau nu obligatiile pe care le are si care sunt prevazute 

de lege. 

      Curtea Constituțională reține că în sfera publică angajatorul este, 

întotdeauna, statul, prin diferitele sale entități de la nivel central sau 

local, iar Guvernul Romaniei, MAI-ul, prin unitățile sale subordonate, 

exercită prerogative delegate în ceea ce privește domeniul de 
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competență, inclusiv prerogative referitoare la raporturile de muncă și 

serviciu . 

Consideram ca nu este legal , moral, firesc, sa se cheltuie din banii 

pensionarilor M.A.I. ce trebuiau achitati ca ajutoare pecuniare, pentru 

diferite scopuri ale guvernului, fara acordul acestora in calitatea lor de 

creditori si fara ca in prealabil, Guvernul Romaniei sa-si achite datoriile 

fata de acestia, datorii ce sunt prevazute de Legea cadru nr. 284/2010 

In calitatea sa de ordonator principal de credite si in baza planurilor 

manageriale, a analizelor de risc, a obligatiei de monitorizare a 

structurilor subordonate din punct de vedere financiar, prin structuri 

specializate de audit financiar, M.A.I.-ul are obligatia de a cunoaste si de 

a se informa permanent, modul cum se cheltuie banul public de catre 

structurile subordonate, avand la dispozitie inclusiv reteaua de intranet 

pentru a obtine situatia reala din acest punct de vedere . 

A fost o surprindere din partea noastra sa aflam din continutul 

raspunsurilor primite de catre petenti, ca la nivel de conducere al M.A.I. 

nu se cunoaste ce se intampla in teritoriu, la structurile subordonate, cum 

sunt cheltuielile acestora, daca se incadreaza in fondurile alocate, daca 

necesita fonduri suplimentare ca urmare a aparitiei unor situatii 

neprevazute, respectiv a unor hotarari judecatoresti, motiv pentru care 

consideram ca aceste aspecte negative din activitatea si managementul 

M.A.I., cu incalcarea atributiunilor din fisa postului de catre cei 

responsabili , trebuiesc remediate de urgenta  si in conformitate LEGEA 

nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, sa 

comunicati Asociatiei A.R.D.C.C. situatia solicitata conform intrebarilor de 

mai jos :  

Din analiza raspunsurilor comunicate de catre M.A.I. pe aceasta tema 

(fiind practic petitii avand acelasi continut) am constatat anumite vicii 

privind legislatia in vigoare si procedurile standardizate de comunicare a 

unui raspus la o petitie, dintre care enumeram: 

     - raspunsul primit de catre petent, nu clarifica toate aspectele 

sesizate/solicitate de catre acesta ; 



 

 

 
Pagina 6 din 10 

-     raspunsurile comunicate privind diferite aspecte,  s-au facut in mod 

neprofesionist in sensul ca au facut trimitere doar la anumite numere 

care reprezinta puncte  din petitie, in loc sa se repete intrebarea 

petentului si raspunsul aferent. Nu are rost sa precizam consecintele 

comunicarii unui astfel de stil de comunicare a unui raspuns . (A se vedea 

in acest sens raspunsul dvs. nr . 408.622 , 408.863 din 30.01.2017)  

-    desi petitiile aveau acelasi continut, la unele dintre acestea s-a primit 

raspuns de la DIRECTIA FINANCIARA, la altele de la DIRECTIA DE 

INFORMARE SI RELATII PUBLICE  CENTRUL DE PRESA, ambele din 

cadrul M.A.I., de unde tragem concluzia privind modul cum se fac 

repartizarile acestora spre solutionare, potrivit competentei ; 

Tinand seama de situatia expusa si inclusiv, in conformitate cu legislatia 

privind petitiile, cat si cu preved. din LEGEA nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informatiile de interes public, va solicitam sa ne comunicati in 

concret, mentionand intrebarea noastra, urmata de raspunsul dvs.,  la 

fiecare punct de mai jos : 

1.  In art.8 alin. 2 din OUG 57/2015 se prevede in mod imperativ, 

obligatoriu ca :  

„ (2) În anul 2016, pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii 

publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, 

indemnizațiile, compensațiile, primele, ajutoarele, plățile 

compensatorii, despăgubirile, compensațiile lunare pentru chirie și alte 

drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte 

din solda lunară brută/salariul lunar brut, se stabilesc în raport cu 

nivelul bazei de calcul al acestora utilizat pentru luna decembrie 2009. ” 

      Intrebare : 

     Daca au fost stabilite aceste ajutoare pecuniare la nivel de M.A.I. in anul 

2016  ? 

2.  Intrebare :  

      Daca nu au fost stabilite aceste ajutoare pecuniare, cand intentionati 

sa duceti la indeplinire aceasta obligatie prevazuta de catre art.8 alin. 2 

din OUG 57/2015 ?  
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      Raspuns :  

3.  Intrebare :  

      Ce demersuri s-au facut de catre M.A.I.  la Guvernul Romaniei privind 

respectarea prev. art. 20 ANEXA VII, sectiunea a 3-a din Legea cadru 

nr.284/2010 care este in vigoare si daca s-a pus in discutie faptul  ca 

Romania nu mai este in criza, ca sa se motiveze suspendarea acestor 

drepturi prin O.U.G. ? 

     Raspuns : 

4. Intrebare :  

    M.A.I. este pregatit sa aloce fonduri suplimentare catre structurile 

subordonate  pentru procesele pierdute prin nerespectarea prev. art. 20 

ANEXA VII, sectiunea a 3-a din Legea cadru nr.284/2010 ? 

     Raspuns : 

5. Intrebare :  

       Ce demersuri intentioneaza M.A.I. sa faca in scopul respectarii prev. 

art. 20 ANEXA VII, sectiunea a 3-a din Legea cadru nr.284/2010 , in acest 

sens  ? 

       Raspuns : 

6. Intrebare :  

       Daca M.A.I. a facut vreun calcul la nivel national, privind suma totala 

ce trebuie achitata ca ajutoare pecuniare pentru pensionarii M.A.I. pentru 

care nu s-a acordat acest drept pana in prezent prev. art. 20 ANEXA VII , 

sectiunea a 3-a din Legea cadru nr.284/2010 ? 

     Raspuns : 

7. Intrebare :  

        Daca intentionati sa introduceti pe ordinea de zi a Guvernului 

Romaniei, situatia expusa mai sus, in scopul alocarii sumelor de bani 

necesare, avand in vedere ca OUG de suspendare au iesit din cadrul 

constitutional, prin absenta situatiei de criza economica la nivel national?  
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       Raspuns : 

8 .  Intrebare :  

       Daca la nivel national, a mai existat vreun caz sau mai multe, in care 

sa se acorde dupa anul 2010  astfel de ajutoare pecuniare pentru cadre 

M.A.I. ( politisti, pompieri, jandarmi) cu ocazia iesirii la pensie, decat cele 

impuse prin hotarari judecatoresti definitive / irevocabile executorii  ? 

     Raspuns : 

9. Intrebare :  

      Cate astfel de procese a pierdut M.A.I. pana in prezent sau structurile 

subordonate,  in calitatea lor de angajatori (ordonatori de credite) 

definitiv / irevocabil ? 

     Raspuns : 

10. Intrebare :  

      Cate cadre M.A.I.  (politisti, pompieri, jandarmi) in calitatea lor de 

creditori ai M.A.I., au primit din 2010 pana in prezent, ajutoare pecuniare 

prin hotarari judecatoresti definitive / irevocabile si care este valoarea 

totala a acestora ce s-a achitat ?    

       Raspuns : 

11. Intrebare :  

      Daca, in prezent, mai sunt cadre MAI pensionate (politisti, pompieri, 

jandarmi) care au obtinut hotarari judecatoresti definitive / irevocabile 

si care, in calitatea lor de creditori ai MAI, nu li s-au achitat inca ajutoarele 

pecuniare cuvenite ? Cate astfel de cadre MAI pensionate sunt, ce 

urmeaza sa primeasca ajutoare pecuniare ? Care este valoarea totala a 

ajutoarelor pecuniare ce mai trebuiesc achitate catre cadrele MAI 

pensionate, la nivel de MAI, in calitatea sa de debitor, in astfel de situatie?  

     Raspuns : 

12. Intrebare :  

       Care este suma totala, ce a fost achitata de catre MAI  impreuna cu 

structurile subordonate, urmare a proceselor pierdute in acest sens din 
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2011 pana la sfarsitul anului 2016, la nivel national, reprezentand 

dobanda legala ( dobanda BNR )  ? 

       Raspuns : 

13. Intrebare :  

      Care este suma totala, ce a fost achitata de catre MAI impreuna cu 

structurile subordonate, urmare a proceselor pierdute in acest sens din 

2011 pana la sfarsitul anului 2016, la nivel national, reprezentand „ 

actualizare cu coeficientul de inflatie ” ? 

       Raspuns : 

14. Intrebare :  

        Care este suma totala, ce a fost achitata de catre MAI impreuna cu 

structurile subordonate, urmare a proceselor pierdute in acest sens din 

2011 pana la sfarsitul anului 2016, la nivel national, reprezentand 

„cheltuieli de judecata” ? 

       Raspuns : 

15. Intrebare : 

         Care este suma totala, ce trebuie achitata ca debit actual de catre MAI 

impreuna cu structurile subordonate, urmare a proceselor pierdute in 

acest sens, la nivel national, reprezentand in total drepturi prevazute de 

art. 20 ANEXA VII, sectiunea a 3-a din Legea cadru nr.284/2010, cheltuieli 

de judecata, dobanda legala si actualizare cu coeficientul de inflatie pus la 

dispozitie de INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA?   

      Raspuns : 

         

       Pentru a elimina si clarifica neajunsurile precizate privind 

raspunsurile anterioare, va rugam sa dispuneti tuturor structurilor 

subordonate, juridice si financiare sa va comunice situatia la nivel 

national pe care v-am solicitat-o, aceasta fiind necesara atat pentru 

dumneavoastra, cat si noua ca asociatie . 



 

 

 
Pagina 10 din 10 

Rugam ca aceasta petitie sa fie adusa la cunostinta personala a doamnei 

ministru Carmen Dan, in caz contrar o vom aduce la cunostinta doamnei 

ministru prin mijloace publice de informare !  

Rugam sa ne confirmati in raspunsul ce-l vom primi ca d-na ministru are 

cunostinta atat de continutul prezentei petitii, cat si de raspunsul ce ni-l 

veti comunica !  

 

 

 

Totodata, va asiguram de toata consideratia noastra pentru activitatea pe 

care o desfasurati, precum si de sprijinul, solicitudinea noastra, in raport 

cu problemele cu care va confruntati. 

 

Cu stima ,   

Presedinte,  

Dumitru P. Raileanu  

 

 


