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Către, 

  Mihai TUDOSE 
Prim-ministru al Guvernului României 

 
Sevil SHHAIDEH 

viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, 
administrației publice și fondurilor europene 

 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE  

 
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI 

ANTREPRENORIAT 
 

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 
 

MINISTERUL JUSTIȚIEI 
  
  

Subscrisa Sindicatul Politistilor din Romania "Diamantul", persoana 
juridica cu personalitate legal dobândita conform sentintei civile nr. 
22(PJ)/23.11.2006 , pronuntata în dosarul nr. 15033/302/2006 al 
Judecatoriei   sectorului 5, cu sediul in Bucuresti, strada Ienachita Vacarescu 
nr. 17A, sector 4, 

 
Având în vedere art 251 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, 

art. 26 alin.(1)2 și 47 alin.(1)3 și a art. 102 alin.(1) și (2)4 Constituție și 

                                                 
1
 Articolul 25 Orice om are dreptul la un nivel de trai care sa-i asigure sanatatea si bunastarea lui si familiei 

sale, cuprinzind hrana, imbracamintea, locuinta, ingrijirea medicala, precum si serviciile sociale necesare; el 

                                          

 

 
SINDICATUL POLITISTILOR DIN ROMANIA 

“D I A M A N T U L” 
             www.sprdiamantul.ro 

str. Ienachita Vacarescu, nr.17 A, Sector 4 Bucuresti 
Tel/fax:021.315.28.26 

Petitii.sprdiamantul@yahoo.com 
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Programul de Guvernare 2017-2020 prin care guvernul României își asumă 
sprijinul necondiționat pentru dezvoltarea pieței imobilare și ajutorarea 
persoanelor care nu beneficiază de un spațiu de locuit, 

Întrucât art. 115 din OG nr. 27/2002 interzice soluționarea unei sesizări 
de către șeful(ii)/funcționarul(ii) care face/fac obiectul sesizării (angajați ai 
statului român din M.A.I. necunoscuți organizației noastre) 

 

Având în vedere faptul că funcționari oculți și rău-voitori din 
M.A.I. se opun în continuare, ilegal, abuziv, cu vehemență,ne-acordării 
sprijinului pentru construirea/cumpărare, odată în viață pentru polițiști 
(art. 32 din Legea nr. 360/2002) respectiv celelalte categorii de angajați 
ai statului român din M.A.I. (art. 17 din OUG nr. 30/2007), un drept 
fundamental, constituțional, legitim, 

 

Deși M.A.I. susține că în aplicarea Legii (art. 32 din Legea nr. 

360/2002 și art. 17 din OUG nr. 30/2007) a fost emis Ordinul MAI nr. 

129/2010 privind construirea de locuinte proprietate a personalului institutiei, 

din fondurile beneficiarilor, prin programe coordonate de Ministerul 

Administratiei si Internelor publicat în M.O. nr. 401/2010, M.A.I. recunoaște 

că nu l-a pus niciodată în aplicare, chiar dacă a primit cereri de la angajați, 

din motive necunoscute organizației noastre dar și a celorlalți angajați ai 

instituției. A se vedea în acest sens și adresa MAI nr. 451147/2017 semnată 

de un posibil angajat al statului Român, în opinia noastră femeia de serviciu 

a instituției MAI. 
 
Întrucât această opoziție ilegală și abuzivă a funcționarilor oculți și rău-

voitori din M.A.I. afectează atât piața imobiliară, mediul de afaceri cât, mai 
ales, viețile oamenilor (cetățenilor români: angajați în M.A.I., 
lucrători/angajați în societățile de construcții, antreprenori imobiliari ș.a.m.d.), 
cu respect vă solicităm dvs. să: 

                                                                                                                                                                
are dreptul la asigurare in caz de somaj, boala, invaliditate, vaduvie, batrinete sau in celelalte cazuri de 
pierdere a mijloacelor de subzistenta, in urma unor imprejurari independente de vointa sa.  
Mama si copilul au dreptul la ajutor si ocrotire deosebite. Toti copiii, fie ca sint nascuti in cadrul casatorii sau 
in afara acesteia, se bucura aceeasi protectie sociala. 
2
 ART. 26 Viata intima, familiala si private: (1) Autoritatile publice respecta si ocrotesc viata intima, familiala 

si privata. 
3
 ART. 47 Nivelul de trai (1) Statul este obligat sa ia masuri de dezvoltare economica si de protectie sociala, 

de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent. 
4
 ART. 102 Rolul si structura 

(1) Guvernul, potrivit programului sau de guvernare acceptat de Parlament, asigura realizarea politicii 
interne si externe a tarii si exercita conducerea generala a administratiei publice. 
(2) In indeplinirea atributiilor sale, Guvernul coopereaza cu organismele sociale interesate. 
5
 În cazul în care prin petitie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu poate 

fi solutionata de persoana în cauza sau de către un subordonat al acesteia. 



 
1. Alocați fondurile necesare și să acordați dvs. angajaților M.A.I.  

(polițiștilor români ș.a. celorlalte categorii de personal din M.A.I.) dreptul 
privind construirea/cumpărarea unei locuințe proprietate, odată în carieră. 
Menționăm că, în adresa nr. 5029303/2017, M.A.I. susține că doar 46 de 
polițiști ar fi solicitat acest sprijin… În condițiile în care statul român prin 
M.A.I. are 150.000 de angajați (potrivit aceleiași adrese). 

În susținerea acestei solicitări, vă rugăm să observați că această 
instituție nu a solicitat fonduri de la Bugetul de Stat/europene etc. și nici nu a 
alocat, vreodată fonduri pentru sprijinirea în construirea/cumpărarea, odată 
în carieră a vreunui angajat al statului român din M.A.I. respectiv nu a 
demarat niciodată un proiect de construire a locuințelor proprietate pentur 
angajații proprii (mai ales polițiști)… 

 
2. Apreciem oportună acordarea sprijinului pentru achiziția/construirea 

unei locuințe pentru personalul M.A.I. (art. 32 din Legea nr. 360/2002 și a 
art. 17 din OUG nr. 30/2007) și acelor angajați care: 

-se află în procedura de achitare a creditului pentru 
construire/cumpărare a unei locuințe proprietate; 

- se află în procedura de achiziție a unui credit pentru 
construire/cumpărare a unei locuințe proprietate; 

- le-a încetat raportul de serviciu cu M.A.I. Menționăm că angajații 
M.A.I. pensionați (care au locuit în locații ale M.A.I. (locuințe de serviciu, 
intervenție, cămine) și nu au avut posibilitatea contractării  unui credit pentru 
construirea/achiziția unei locuințe proprietate) M.A.I. i-a „aruncat în stradă ca 
pe niște câini”, activitatea foștilor angajați M.A.I. neprimind, astfel, nicio 
„recunoștință” din partea angajatorului: statul român prin M.A.I. 
(http://www.independentonline.ro/2015/09/04/Ialomita--Infractorii-transforma-
politistii-in-victime-12156 ETC.); 

 
3. Indemnizațiile de chirie sunt acordate în procent de cel mult 50% din 

salariul de funcție nicidecum la nivelul prețului pieței. Astfel că doar polițistul 
cu o vechime de cel puțin 20 de ani își poate permite „luxul” de a beneficia 
de o compensație de chirie de cca 900 lei (echivalentul a 200 euro-prețul 
pieței cel mai mic pentru o locuință închiriată în Mun.București, spre 
exemplu). 

Cu toate acestea, managerii din M.A.I. care beneficiază de 
„indemnizație pentru chirie” primesc bani în surplus de la Bugetul de Stat 
pentru a locui cu chirie (la un salariu de 5000 lei/lună aceștia primesc 2.500 
lei indemnizație de chirie, în condițiile în care un spațiu se închiriază cu 
sume cuprinse între 700-1500 lei/lună) . Un vădit tratament discriminatoriu și 
care îmbogățește nejustificat funcționari din M.A.I. 

 

http://www.independentonline.ro/2015/09/04/Ialomita--Infractorii-transforma-politistii-in-victime-12156
http://www.independentonline.ro/2015/09/04/Ialomita--Infractorii-transforma-politistii-in-victime-12156


4. În susținerea solicitării noastre de la pcte.-le 1 și 3, cu respect vă 
învederăm că în anul 2017 polițiștii din M.A.I. sunt salarizați, încă, la nivelul 
anului 2009 cu salarii cuprinse între 500lei/lună (agenți) respectiv 900lei/lună 
(ofițeri). Astfel că, HG nr.1/2017 se aplică în M.A.I. „cu dificultate”, polițistul 
român fiind fraudat, la propriu, chiar de către angajatorul M.A.I. aspect care 
conduce la mari dificultăți în obținerea unui credit bancar pentru 
cumpărarea/construirea unei locuințe proprietate personală de angajatul 
statului român prin M.A.I.  

Mai mult, prin fraudarea salariului polițistului, M.A.I. favorizează 
corupția în rândurile personalului propriu în sensul că polițistul român este 
obligat „să se descurce” pentru a supraviețui de la o lună la alta. Astfel că, 
un eventual credit bancar este și mai împovărător pentru polițist… mai ales 
că, în continuare, M.A.I. (prin funcționari-i inculți organizatoric și 
incompetenți)  este dezinteresat de condițiile de muncă ale polițiștilor „din 
stradă” (art. 26 alin.(1) din Legea nr. 218/2002 și OUG nr. 104/2001) care 
sunt obligați „să se descurce” pentru: repararea autospecialelor, rechizite 
necesare desfășurării activităților, echipament de protecție etc. 
(http://adevarul.ro/locale/iasi/Spaga-anului-politisti-condamnati-renovat-mita-
sediul-darapanat-politiei-1_590860df5ab6550cb8babdb2/index.html; 
http://www.observatorulph.ro/exclusiv/74191-doi-politisti-rutieri-din-ijp-
prahova-condamnati-la-inchisoare-cu-suspendare; 
http://www.ziare.com/articole/spaga+politisti etc. etc. etc.) 
  
 În susținerea prezentei, a rea-voinței și rea-credinței unor funcționari 
oculți și incompetenți din M.A.I., atașăm corespondență pertinentă. 

  
         Cu deosebită  considerație, 

S.P.R. Diamantul  

prin vicepresedinte Marin ȘERBĂNESCU 
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http://www.ziare.com/articole/spaga+politisti


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECTIA GENERAL.\. FINANClARA

NESECRET
Exemplar Dr. I
Nr.451147
Bucuresti, 06.07.2017

Catre
FIRICEL ALEXANDRU
Str. IeDachita Vacarescu Dr. 17A, Sector 4, Bucuresti - sediul S.R.P. "DiamaDtul"

Subiect: Solicitarea dvs. din data de 28.06.2017 (nr. 36634/SRP din 28.06.2017 al D.S.G. din M.A.I.)

Urmare solicitarii dumnevoastra din data de 28.06.2017, inregistrata cu nr. 36634/SRP din 28.06.2017 la Directia
Secretariat General din Ministerul Afacerilor Interne, formulata in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, va comunicam urmatoarele:

I. 1. Conform prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si
completarile ulterioare, politistul va fi sprijinit in construirea sau cumpararea, 0 singura data in timpul carierei, a unei
locuinte proprietate personals in localitatea in care isi are sediul unitatea de politie la care este incadrat, in conditiile legii.

2. Conform prevederilor art. 17 alin. (5) ~i (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3012007privind organizarea si
functionarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificarile si completarile ulterioare:
,,(5) M.A.1. poate desfasura programe pentru construirea de locuinte, proprietate a personalului institutiei, din fondurile
beneficiarilor, pe terenuri disponibile proprietate publica a statului, aflate in administrarea ministerului.
(6) Terenurile prevazute la alin. (5) se tree, in conditiile legii, din domeniul public in domeniul privat al statului, proprietarii
locuintelor dobandind, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului, un drept de folosinta oneros asupra terenurilor pe
durata existentei constructiilor."

3. Modalitatea de aplicare a prevederilor art. 17 alin. (5) si (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, este stabilita prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 12912010 privind
construirea de locuitue proprietate a personalului instittuiei, din fondurile beneficiarilor. prin programe coordonate de
Ministerul Afacerilor interne. Astfel, Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2010 are ca scop aplicarea prevederilor
art. 17 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in
preambulul ordinului facandu-se referire si la prevederile art. 32 din Legea nr. 360/2002, cu modificarile si cornpletarile
ulterioarc,

II. 1. Conform prevederilor art. 1 alin. (1) si (2) din Hotararea Guvernului nr. 67712003privind conditiile de acordare in
mod gratuit a asistentei medicale Ji psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru politisti, cu modificarile si
completarile ulterioare:
"(1) Politistul beneficiaza in mod gratuit de asistenta medicala ~i psihologica, medicamente ;;i proteze, in conditiile
prezentei hotarari ~i ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea ~i functionarea sistemului de
asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare.
(2) Membrii de familie ai politistului beneficiaza gratuit, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate al apararii nationale,
ordinii publice, sigurantei nationale ~i autoritatii judecatore~ti, de asistenta medicala ~imedicamente, prin reteaua medicala
proprie Ministerului de Interne."

2. Decontarea, pentru politi~ti, a contributiei personale pentru asistenta medicala ~imedicamente se efectueaza in conditiile
stabilite prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 516/2003 privind acordarea asisten/ei medicale in re!eaua sanitarii a
Ministerului Ajacerilor Interne.

Ill. Categoriile de riscuri pentru care MAl acorda despagubiri politi~tilor sunt prevazute la art. 3 din Hotararea Guvernului
nr. 1083/2008 privind asigurarea despiigubirilor de via/ii, siiniitate $i bunuri ale poli!iJtilor, iar modalitatea de acordare a
despagubirilor este prevazuta de Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 2412009 privind normele metodologice de
aplicare a Hotiirdrii Guvernului nr. 108312008 privind asigurarea despiigubirilor de via/ii, siiniitate Ji bunuri ale
poli!iJtilor.

IV. Conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 3211994privind sponsorizarea, cu modificiirile ~icompletiirile ulterioare:
,,(1) Persoanele fizice sau juridice din Romania nu pot efectua activitati de sponsorizare sau de mecenat din surse obtinute
de la buget.
(2) Institutiile ~i autoritatile publice, societatile comerciale cu capital majoritar de stat ~i regiile autonome nu pot efectua
activitati de sponsorizare avand ca beneficiari persoane fizice ~i asociatii familiale care i~i desfii~oara activitatea conform
Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice ~i a asociatiilor familiale care desfii~oara activitati economice in
mod independent, precum ~i societati comerciale cu capital privat."

Tel: 021.26485451 Fax: 021.26487221 Email: dgfservl@mai.gov.ro
Bucure~ti, str. Eforiei nr. 3, sector 5, C.P. 050036



V. Precizarn faptul ca, incepand cu data de 30 iunie 2017, conform prevederilor art. VIII din Ordonanta de urgenta a
Guvemului TIT. 5012017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenui a Guvernului nr. 1/2017 pentru
stabilirea unor mdsuri fn domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte
normative, pentru acordarea de ajutoare, recompense, contributii la actiuni umanitare si burse, se constituie fondul
Presedintelui Romaniei, fondul presedintelui Senatului, fondul presedintelui Camerei Deputatilor, fondul prim-rninistrului,
care se aproba anual prin buget, in limita sumei maxime de 500 mii lei.

VI. 1. Conform prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea TIT. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, cheltuielile bugetare au destinatie precisa si limitata si sunt determinate de autorizarile continute in
legi specifice si in legile bugetare anuale, iar conform art. 14 alin. (2), nici 0 cheltuiala din fonduri publice nu poate fi
angajata, ordonanta si platita daca nu este aprobata potrivit legii si nu are prevederi bugetare.

2. Conform prevederilor art. 30 alin. (1) - (2) din Legea nr. 50012002, cu modificarile si completarile ulterioare:
"(1) In bugetul de stat se includ Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvemului si Fondul de interventie la dispozitia
Guvemului.
(2) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvemului se repartizeaza unor ordonatori principali de credite ai bugetului de
stat si ai bugetelor locale, pe baza de hotarari ale Guvemului, pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute
aparute in timpul exercitiului bugetar."

VII. Conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea TIT. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si
completarile ulterioare:
"Guvemul, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, poate acorda ajutoare
de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor,
accidentelor, precum si pentru alte situatii deosebite datorate starii de sanatate ori altor cauze care pot conduce la riscul de
excluziune sociala, precum si in alte situatii stabilite prin hotarare a Guvemului, care va cuprinde si procedura si/sau
conditiile de acordare."

VIII. Conform prevederilor art. 1011 alin. (4) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare:
.Bunurile mobile corporale cu 0 valoare de pana la 25.000 lei pot face obiectul unui dar manual, cu exceptia cazurilor
prevazute de lege. Darul manual se incheie valabil prin acordul de vointe al partilor, insotit de traditiunea bunului."

Avand in vedere cele de mai sus:
1. la nivelul MAl nu se poate crea un Fond de rezerva bugetara, acesta fiind constituit la nivelul MFP, la dispozilia
Guvemului;
2. din surse oblinute de la buget, prin bugetul M.A.l., nu pot fi acordate sponsoriziiri unor persoane fizice;
3. nu am identificat prevederea legala in baza ciireia la nivelul unitalilor M.A.I., din sume de la bugetul de stat, se poate
constitui un fond de rezerva pentru acordarea unor ajutoare financiare;
4. acordarea pentru polili~ti/membri de familie ai politistului a unor forme de sprijin 1 asistenla 1 despagubiri 1 ajutoare se
poate efectua doar in conformitate cu prevederile menlionate mai sus;
5. DGF nu detine date privind acordarea de ciitre personalul MAl a unor ajutoare sub forma darului manual previizut de art.
1011 alin. (4) din Legea TIT. 287/2009, republicata, cu modificarile ~icompletiirile ulterioare;
6. Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale ~i Persoanelor Varstnice are competenla in acordarea unor ajutoare de
urgenta familiilor ~i persoanelor care se afla in situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor,
accidentelor, precum ~i pentru alte situatii deosebite datorate stiirii de sanatate ori altor cauze care pot conduce la riscul de
excluziune sociala.
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