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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat 

ÎNTREBARE  

Către: Ministerul Afacerilor Interne, domnului ministru Lucian Nicolae Bode 

De la: Neaţă Eugen, deputat în circumscripţia electorală nr. 40, Vâlcea, 

 secretar Comisia pentru muncă şi protecţie socială, 

 Georgescu Nicolae, , deputat în circumscripţia electorală nr. 3, Argeș, 

 vicepreședinte Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

 naţională. 

Obiectul întrebării: Organizarea, modernizarea instituțională și eficientizarea 

activității Ministerului Afacerilor Interne, în vederea oferirii de servicii de 

calitate și creșterii siguranței cetățenilor. 

 

 

Domnule ministru, 

 

 În decursul anilor, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne s-au dezbătut și 

implementat o serie de inițiative privind  reorganizarea, modernizarea instituțională 

și eficientizarea ministerului. Rezultatul îl vedem cu toții: o supraîncărcare a 

ministerului cu structuri ineficiente sau care se dublează în ce privește atribuțiile, 

precum și o gestionare defectuoasă a resursei umane, materiale și financiare. 

 Pentru cunoașterea completă a situației actuale privind organizarea 

ministerului și găsirea celor mai bune soluții privind folosirea resurselor, în vederea 

identificării celor mai bune răspunsuri pentru modernizarea instituțională și 

eficientizarea acestui minister, vă formulăm următoarele întrebări: 

 

1. Care este numărul total al angajaților Ministerului Afacerilor Interne? 
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2. Care este numărul total al angajaților din cadrul unităților centrale ale 

următoare structuri aflate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne: 

a) Poliția Română (număr total angajați, din care număr total angajați în 

structura centrală- IGPR) 

b) Poliția de Frontieră Română (număr total angajați, din care număr total 

angajați în structura centrală- IGPF) 

c) Jandarmeria Română (număr total angajați, din care număr total angajați în 

structura centrală- IGJR) 

d) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (număr total angajați, din 

care număr total angajați în structura centrală- IGSU) 

e) Inspectoratul General pentru Imigrări (număr total angajați, din care număr 

total angajați în structura centrală- IGI) 

f) Inspectoratul General de Aviație al MAI (număr total angajați, din care număr 

total angajați în structura centrală- IGA) 

 

3. Care este distribuirea procentuală a forțelor în cadrul Poliției Române, câți 

angajați lucrează în activitatea operativă și care sunt structurile considerate 

ca fiind operative? 

4. Care este gradul de încadrare cu personal pe cele șase unități enumerate mai 

sus și care este necesarul de personal pentru oferirea de servicii de calitate și 

creșterii siguranței cetățenilor? 

5. Care sunt măsurile pe care conducerea ministerului le are în vedere pentru 

realizarea angajamentelor Ministerului Afacerilor Interne din programul de 

guvernare? 

  

 De asemenea, având în vedere faptul că în anul 2020 în cadrul ministerului a 

fost elaborat (așa cum ne-a fost comunicat anterior) ,, Planul de măsuri pentru 

modernizarea instituțională și eficientizarea activității ministerului’’, vă rugăm să 

ne înaintați acest plan, precum și proiectele de modernizare instituțională elaborate 

în baza acestuia, dar și analizele efectuate. 

 

 La toate aceste întrebări solicităm răspuns în scris.  

 

 Vă mulțumim anticipat pentru colaborare! 

 

 Cu deosebită considerație, 

  Deputat Eugen Neață       19.04.2021 

    

  Deputat Nicolae Georgescu 

                           




