
REFERAT DE APROBARE  

a proiectului Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea  
Anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 106/2018 pentru desemnarea 

personalului Ministerului Afacerilor Interne competent să constate contravenţii şi să 
aplice sancţiuni contravenţionale prevăzute în acte normative 

 
 

I. Context 
 
În cuprinsul unor acte normative se instituie, cu caracter general, faptul că 

personalul Ministerului Afacerilor Interne este „împuternicit, abilitat sau desemnat“ să 
constate contravenţii şi să aplice sancțiunile contravenționale, fără ca legiuitorul să 
prevadă, în mod expres, structurile din care fac parte agenții constatatori.  

Ca urmare a necesității delimitării clare a competenţelor structurilor M.A.I., cât şi a 
personalul desemnat din cadrul acestora (ex. ofițeri şi agenţi de poliţie sau ofițeri şi 
subofițeri) să constate și să aplice sancțiuni contravenționale, a fost emis Ordinul 
ministrului afacerilor interne nr. 106/2018 pentru desemnarea personalului Ministerului 
Afacerilor Interne competent să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni 
contravenționale prevăzute în acte normative .  

În esență, anexa la ordin cuprinde atât personalul desemnat din cadrul M.A.I. 
competent să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni contravenționale, cât şi actele 
normative care utilizează formula cu caracter general menționată anterior (fiind 
identificate la acel moment un număr de 36 de acte). 

 
II. Fundamentarea propunerilor de modificare şi completare 
 

Având în vedere intervalul de timp de la momentul intrării în vigoare a Ordinului 
m.a.i. nr. 106/2018 și până în prezent, raportat la actele normative emise în această 
perioadă, incidente activității ministerului şi la evoluţia instituţională, s-a decis iniţierea 
demersurilor necesare pentru modificarea actului normativ în cauză. 

În acord cu legislaţia în vigoare și cu aspectele semnalate la nivelul structurilor 
MAI, a fost elaborat un proiect de ordin prin care se propune modificarea Anexei, după 
cum urmează: 

 eliminarea Legii zootehniei nr. 72/2002, republicată, în contextul abrogării 
acesteia de Legea zootehniei nr. 32/2019 - act normativ care instituie competențe de 
constatare și sancționare a faptelor contravenționale doar în sarcina persoanelor 
imputernicite din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

 actualizarea denumirii serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și 
evidența pașapoartelor simple, precum și includerea ofițerilor și agenților de poliție din 
cadrul Direcției Generale de Pașapoarte în categoria persoanelor din cadrul M.A.I. 
desemnate să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale la regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate; 



 eliminarea din cuprinsul anexei a personalului A.N.R.S.P.S. cu competențe să 
constate și să aplice sancțiuni contravenționale prevăzute de Legea nr. 355/2009 privind 
regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război, 
având în vedere faptul că, începând cu data de 20 iunie 2020, potrivit prevederilor 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 91/2020 privind trecerea Administraţiei 
Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din subordinea Ministerului 
Afacerilor Interne în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al 
Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative, această structură a trecut din 
subordinea M.A.I. în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al 
Guvernului; 

 nominalizarea ofițerilor și subofițerilor din cadrul Jandarmeriei Române în 
categoria persoanelor din cadrul M.A.I. desemnate să constate contravenții și să aplice 
sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la 
gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de obţinere a materialelor 
lemnoase; 

 nominalizarea ofiţerilor şi agenţilor de poliţie din cadrul Poliţiei Române, a 
ofiţerilor şi agenţilor de poliţie din cadrul Poliţiei de Frontieră Române și a ofiţerilor şi 
subofiţerilor din cadrul Jandarmeriei Române în categoria persoanelor din cadrul M.A.I. 
desemnate să constate contravențiile și să aplice sancțiunile contravenționale, 
prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.136/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar şi a 
posturilor de prim ajutor pe plajă. 

 


