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    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
    ARTICOL UNIC 
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54 din 16 iunie 2011 pentru stabilirea unor măsuri 
privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru 
anul 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 21 iunie 2011, cu următoarele 
modificări şi completări: 
    1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "ART. 2 
    Poliţiştii, cadrele militare în activitate, precum şi elevii şi studenţii seriilor terminale ale anului 2011 din 
instituţiile de formare profesională iniţială din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor şi absolvenţii 
promoţiilor anului 2011 ale instituţiilor de învăţământ din structura Ministerului Apărării Naţionale pregătiţi 
pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor care solicită în perioada cuprinsă între data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi 31 decembrie 2012, prin demisie sau la cerere, încetarea 
raporturilor de serviciu sau trecerea în rezervă, respectiv renunţarea la calitatea de elev sau student al 
instituţiilor de formare profesională iniţială ale Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt exoneraţi de la 
plata cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării şi a cheltuielilor efectuate pe perioada 
cursurilor/programelor de specializare, perfecţionare, stagii de practică, în ţară sau în străinătate, prevăzute 
de angajamentele/contractele încheiate potrivit legii." 
    2. La articolul 3, alineatele (1), (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    "ART. 3 
    (1) Încadrarea absolvenţilor promoţiilor anului 2011 ale Academiei de Poliţie <<Alexandru Ioan Cuza>> 
şi a absolvenţilor promoţiilor anului 2011 ale instituţiilor de învăţământ superior din structura Ministerului 
Apărării Naţionale pregătiţi pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor se realizează cu data de 1 
ianuarie 2012. 
    (2) Academia de Poliţie <<Alexandru Ioan Cuza>>, Inspectoratul General al Poliţiei Române, 
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române şi 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă vor dispune măsurile necesare astfel încât organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor de absolvire a Academiei de Poliţie <<Alexandru Ioan Cuza>>, acordarea 
gradelor profesionale/militare absolvenţilor şi repartizarea acestora pe unităţi să se realizeze în perioada 12 
- 30 decembrie 2011. 
    (3) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei 
Române, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă şi Direcţia Generală Logistică 
vor dispune măsurile necesare astfel încât activităţile specifice pentru acordarea gradelor 
profesionale/militare absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior ale Ministerului Apărării Naţionale 
pregătiţi pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi repartizarea acestora la unităţi să se 
realizeze în perioada 28 - 30 decembrie 2011. 
    .......................................................................... 
    (5) Numirea în funcţie a absolvenţilor Academiei de Poliţie <<Alexandru Ioan Cuza>>, precum şi ai 
instituţiilor de învăţământ superior ale Ministerului Apărării Naţionale pregătiţi pentru nevoile Ministerului 
Administraţiei şi Internelor repartizaţi la unităţile din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor se 
realizează cu data de 1 ianuarie 2012, iar prezentarea acestora la respectivele unităţi se face în data de 3 
ianuarie 2012." 
    3. La articolul 3, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul 
cuprins: 
    "(6) Încadrarea promoţiilor de absolvenţi ai şcolilor postliceale pentru formarea agenţilor de poliţie, 
subofiţerilor, maiştrilor militari, precum şi a promoţiilor de absolvenţi ai şcolilor postliceale pentru formarea 
subofiţerilor/maiştrilor militari ale Ministerului Apărării Naţionale pregătiţi pentru nevoile Ministerului 
Administraţiei şi Internelor se realizează pe parcursul anului 2012, în limita numărului de posturi 
vacante/temporar vacante, pe instituţii de învăţământ aparţinând fiecărui inspectorat general/structură 
prevăzut/prevăzută la alin. (3), potrivit ordinii de priorităţi stabilite prin ordin de către ministrul administraţiei 
şi internelor. 



    (7) Organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire, a activităţilor specifice pentru acordarea 
gradelor profesionale/militare, precum şi a repartizării la unităţi a absolvenţilor şcolilor postliceale pentru 
formarea agenţilor de poliţie, subofiţerilor şi maiştrilor militari, respectiv ai şcolilor postliceale pentru 
formarea subofiţerilor/maiştrilor militari ale Ministerului Apărării Naţionale pregătiţi pentru nevoile 
Ministerului Administraţiei şi Internelor se realizează potrivit calendarului aprobat prin ordin al ministrului 
administraţiei şi internelor pentru fiecare etapă în parte, după vacantarea numărului necesar de posturi." 
 
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 
alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
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