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La solicitarea dumneavoastră nr. 45 din 04.04.2014, înregistrată cu numărul de 

mai sus, vă aducem la cunoştinţă următoarele: 
 

Ca urmare a înregistrării, în data de 13.02.2014, a Recomandării 

nr.2/11.02.2014 privind respectarea  drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, în 

contextul instituirii în zona comunei Pungeşti – judeţul Vaslui a „zonei speciale 

de siguranţă publică”, formulate de Avocatul Poporului, conducerea 

Ministerului Afacerilor Interne  a dispus, prin rezoluţie a secretarului de stat 

pentru ordine publică, constituirea unui grup de lucru pentru analiza aspectelor 

semnalate. 

 

Din cadrul grupului de lucru au făcut parte factori de decizie şi specialişti din 

cadrul Direcţiei General Management Operaţional, Direcţiei Generale Juridice, 

Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al 

Jandarmeriei Române şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. 

 

 Măsurile din competenţa Ministerului Afacerilor Interne, raportat la 

Recomandarea de referinţă, au vizat reevaluarea şi amendarea actualelor 

prevederi ale O.m.a.i. nr.60/2010 privind organizarea şi executarea 

activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, astfel încât acesta să 

răspundă în mod eficient cerinţelor privind prevenirea şi combaterea 

fenomenului infracţional, prin prezervarea prioritară a ordinii şi siguranţei 

publice stradale, creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, garantarea şi 

apărarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale.  

  

În cadrul şedinţelor grupului de lucru din data de 20.02.2014, respectiv 

05.03.2014, s-au stabilit: 

- modificarea/completarea O.m.a.i. nr.60/2010, în sensul: 

  completării art.12, pentru stabilirea condiţiilor/criteriilor necesare pentru 

adoptarea măsurii privind instituirea zonei speciale de siguranţă publică, 

care să constituie premise pentru asigurarea unei proporţionalităţi între 

această măsură şi cauzele ce au determinat-o, respectiv scopul urmărit; 

 introducerii unor dispoziţii referitoare la actele care se efectuează, 
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precum şi la măsurile care se dispun în situaţia instituirii zonei speciale 

de siguranţă publică, de natură să confere dispoziţiilor respective 

precizie şi claritate; 

 introducerii unor prevederi referitoare la instituirea unui mecanism de 

informare publică cu privire la adoptarea măsurii privind constituirea 

zonei speciale de siguranţă publică. 

- modificarea/completarea metodologiei de punere în aplicare a O.m.a.i. 

nr.60/2010, în concordanţă cu cele stabilite mai sus, precum şi pentru 

îndreptarea imperfecţiunii constatate cu privire la nivelul de aprobare a 

acesteia. 

   

Măsurile întreprinse în legătură cu recomandările formulate au fost comunicate 

instituţiei Avocatului Poporului, cadrul normativ aplicabil în domeniu urmând a 

fi modificat/completat în consecinţă. 

  

 

Cu stimă, 

Responsabil de informarea publică 

Comisar-şef de poliţie Gabriel Mitroiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


