
 
 
 

AMENDAMENTE 

 
propuse la Proiectul ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea art. 6 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 

33/2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne 

Ordinul ministrului afacerilor interne 

nr. 33/2020 privind activitățile de 

soluționare a petițiilor, primire în 

audiență și consiliere a cetățenilor în 

Ministerul Afacerilor Interne 
 

Propuneri și sugestii cu valoare de 

recomandare 

Motivare 

 
Art. 10 - Aspecte generale privind 

repartizarea petițiilor 

(1) Petiția se repartizează și se 

transmite compartimentului de 

specialitate, de îndată, fără a se 

depăși 3 zile de la data înregistrării. 

(2) În cazul în care pentru 

soluționarea petiției au fost 

desemnate mai multe 

compartimente de specialitate, 

originalul petiției se transmite la 

primul compartiment desemnat și, 

în copie, la celelalte 

compartimente. 

(3) În situația în care un petent 

adresează mai multe petiții, 

sesizând aceeași problemă, până la 

 
Articolul 10, după alin. (5) se introduc 

două noi alineate, respectiv alin. (6) și 

alin. (7) care vor avea următorul cuprins: 

 

(6) Petițiile pot fi clasate fără efectuarea 

de verificări, dacă se află în una din 

următoarele situații: 

a) din conținutul petiției sau din 

verificările efectuate anterior în instituții 

medicale de specialitate rezultă că petentul 

suferă de afecțiuni psihice de natură să-i 

afecteze discernământul; 

b) conține afirmații în mod vădit nereale 

sau care nu necesită a fi verificate; 

c) cuprinde cereri contrare prevederilor 

legale ori se referă la probleme deja 

soluționate și nu face trimitere la fapte sau 

În prezent OMAI nr. 33/2020 nu prevede niciuna 

dintre situațiile conform cărora petițiile pot fi 

clasate în mod direct, fără efectuarea de 

verificări. În acest sens polițiștii sunt puși în 

situația ingrată de a efectua verificări în 

diversele situații în care petițiile sunt depuse de 

persoane bolnave psihic care nu au reprezentarea 

reală a aspectelor reclamte, nu de puține ori fiind 

nevoiți să răspundă unor sesizări ce țin de 

domeniul științifico-fantastic, cum ar fi: 

„existența extratereștrilor”, „câmpuri energetice 

necunoscute”, „sustragerea corpurilor cerești” 

etc. 

Mai mult, spre deosebire de vechile reglementări 

cuprinse în OMAI nr. 190/2004, la acest moment 

nu există un temei legal care să permită 



trimiterea răspunsului, 

compartimentul pentru relații cu 

publicul conexează petițiile și le 

transmite compartimentului/ 

compartimentelor de specialitate. 

(4) Odată cu transmiterea petiției, 

compartimentul pentru relații cu 

publicul precizează și termenul 

pentru remiterea răspunsului în 

vederea expedierii către petent. 

(5) Petiția repartizată greșit se restituie 
compartimentului pentru relații cu publicul, 
de îndată, fără a se depăși două zile de la 
data primirii, cu indicarea, pe cât posibil, a 
autorității publice, instituției publice sau 
structurii MAI considerate competentă să 
formuleze un răspuns. 

dovezi noi. 

(7) În situația în care se dispune clasarea 

directă a petiției conform uneia dintre 

situațiile prevăzute la lit. a)-c), se va 

trimite petenților un răspuns 

condescendent cu explicațiile și 

îndrumările necesare. 

 

 

soluționarea și respectiv clasarea unei petiții care 

să fie depuse în contextul celor menționate mai-

sus. 
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