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NOTĂ DE fundamentare

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru loan Cuza” din cadrul

Ministerului Afacerilor Interne

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

In prezent, organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru
loan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Internelor este stabilită prin 
Hotărârea Guvernului nr.294/2007.

Programele de studii universitare se desfăşoară în cadrul Facultăţii de 
Poliţie, Facultăţii de Poliţie de Frontieră, Facultăţii de Jandarmi, Facultăţii de 
Ştiinţe Juridice şi Administrative, Facultăţii de Pompieri şi Facultăţii de 
Arhivistică. Astfel, Academia de Poliţie „Alexandru loaii Cuza” asigură formarea, 
dezvoltarea şi menţinerea competenţelor profesionale ale ofiţerilor de poliţie, 
poliţie de frontieră, jandarmi şi pompieri pentru Ministerul Afacerilor Interne şi 
structunle acestuia, în calitate de beneficiari principali, precum şi pentru celelalte 
instituţii beneficiare din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi 
securitate naţională.

De asemenea, la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru loan Cuza”, 
formarea continuă a personalului Ministerului Afacerilor Internelor se asigură şi 
prin studii universitare de masterat organizate în cadrul facultăţilor acesteia, Studii 
postuniversitare organizate în cadrul Colegiului Naţional de Afaceri Interne şi 
studii universitare de doctorat organizate în cadrul Departamentului de Studii 
Doctorale.

1. Descrierea
situaţiei actuale

în acest sens. Senatul rmiversitar, prin Hotărârile nr. 197 din 13 octombrie 
2020, nr. 199 din 14 octombrie 2020 şi nr. 123 din 28 aprilie 2021, a aprobat 
propunerea de reorganizare a studiilor de licenţă la nivelul Academiei de Poliţie 
,A^lexandru lona Cuza”, exclusiv în cadrul a două facultăţi, respectiv a aprobat 
propun^ea de desfiinţare a Facultăţii de. Arhivistică.

în ceea ce priveşte formarea continuă a personalului Ministerului 
Afacerilor Internelor, în domenii şi specialităţi cu aplicabilitate generală la nivelul 
structurilor beneficiare sau în domenii specifice, complementar capabilităţilor 
formative ale inspectoratelor generale, aceasta este asigurată, în prezent, la nivelul 
Ministerului Afacerilor Interne prin Institutul de Studii pentru Ordine Publică, 
Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen - Buzău şi Centrul de formare 
iniţială şi continuă al MAI - Orăştie.

Prin Ordinele ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5863/2020 şi nr. 
5864/2020 s-a retras acreditarea Şcolii doctorale Drept şi a Şcolii doctorale 
Ordine publică şi siguranţă naţională din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru 
loan Cuza”. De asemenea, prin aceleaşi acte normative s-a stabilit faptul că şcolile 
doctorale menţionate asigură în continuare şcolarizarea studenţilor doctoranzi 
deja înmatriculaţi la data retragerii acreditării şcolii doctorale.

în prezent. Hotărârea Guvernului nr. 294/2007 cuprinde dispoziţii 
referitoare la încheierea angajamentelor de către studenţii Academiei de Poliţie 
„Alexandru lona Cuza”.
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Pnn modificări aduse statutelor profesionale aplicabile poliţiştilor şi
cadrelor militare, modalitatea de încheiere a angajamentelor a fost reevaluata 

J situaţie care impune şi reevaluarea dispoziţiilor hotărârii Guvernului.
In concret, prin proiectul de hotărâre a Guvernului

I. In ceea ce priveşte formarea iniţială:
1. Reorganizarea studiilor de licenţă la nivelul Academiei de Politie | 

„Alexandru loan Cuza”, exclusiv în cadrul a două facultăţi în vederea form^ii 
imţiale a ofiţenlor pentru structurile MAI şi pentru ceilalţi beneficiari din cadrul 
«sternului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, respectiv 
Facultatea de Poliţie (domeniul de licenţă „Drept”, specializarea „Drept” şi 
domemul de licenţa„Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea 
„Ordine Şl siguranţă publică”) şi Facultatea de Pompieri (domeniul de licenţă 
„Ingmena instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii-pompieri”). 
t Poliţie se înfiinţează prin reorganizarea Facultăţii de Politie
Facultăţii de Jandarmi, Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi a Facultăţii de Ştiinţe 
Jundice Şl Administrative din cadrul Academiei, şi preluarea de la acestea a 
atnbuţiilor formative, a elementelor de structură şi a personalului didactic.
, P^'oş^^mele de studii universitare Organizate de Facultatea de Ştiinţe 
Jundice Şl Adnunistrative, Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră 
Şl Facultatea de Jandarmi din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru loan Cuza” 
aflate in desfăşurare la data intrării în vigoare a hotărârii, se vor desfăşura în 
continuare, până Ia finalizare, conform planurilor de învăţământ aprobate, în 
cadrul Facultăţii de Poliţie, nou înfiinţate.

Facultăţii de Arhivistică. Aceasta urmează să îşi desfăşoare
activitatea, m lichidare, până la absolvirea programelor de studii universitare de 
nSof ̂ cmri înmatriculaţi, personalul urmând a fi preluat în cadrul

2. Schimbări
preconizate se propune:

Programele de studii universitare organizate de Facultatea de Arhivistică 
dm cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru loan Cuza”, aflate în desfăşurare la 

a a intram în vigoare a hotărârii, se vor desfăşura în continuare, până la 
iinalizare, conform planurilor de învăţământ aprobate.

3. Asigurarea suportului necesar pentru materializarea intenţiei 
Ministerului Afacerilor Interne de a realiza masterate profesionale destinate 
exclusiv persoanelor care au absolvit studii universitare de licenţă în specializări 
necesare MAI. Pnn acest demers se creează premisele unor mecanisme de 
reducere a deficitului de personal înalt specializat, soluţia preconizând acordarea 
radului profesional/militar şi repartizarea absolvenţilor în stmcturile MAI.

sigurarea calităţii acestor programe de studii reprezintă unul dintre principalele 
obiective ale procesului de reorganizare a Academiei de Poliţie.

• 1 1 "î' referirilor la studiile universitare de doctorat organizate la
nivelul Academiei de Poliţie „Alexandm loan Cuza”. Programele de studii 
doctorale organizate de către Şcolile doctorale din cadrul Academiei de Poliţie 
„Alexandm loan Cuza” aflate în desfăşurare se continuă, până la finalizare 
conform programelor individuale de cercetare ştiinţifică.

II. în ceea ce priveşte formarea continuă. Academia de poliţie păstrează | 
programele de masterat acreditate în domeniul de licenţă „Drept”, specializarea 

domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine 
publica , specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, si domeniul de licenţă 
„Ingmena instalaţiilor”. Specializarea „Instalaţii pentm constmcţii-pompieri”

De asemenea, se propune ca Academia de Poliţie „Alexandm loan Cuza” 
^ nietodologic, didactic şi curricular Institutul de Studii pentm
^dine Publică, Centml Multifuncţional de Pregătire Schengen şi Centml de 
Formare Iniţială si Continuă al MAI stmcturi MAI cu atribuţii privind
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St^t programelor de foraiare contittua honuniversiţarâ, în |

„ . ^ regândirea şi modernizarea programelor de
pregătire atât la nivel academic, în scopul dobândirii de către cursanţi a abilităţilor ‘ 
practice neces^e prevenirii şi combaterii eficiente a riscurilor la adresa ordinii şi 
siguranţei publice. In Consecinţă, prin acest demers se preconizează materializarea 
intenţiei Ministerului Afacerilor Interne de a asigura, pentru structurile din :
su or îtevoia de personal de calitate care să răspundă necesităţilor misiunilor
din competentă.

Aceste soluţii au

3. Alte 
mformaţii

Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu Se referă la acest subiect. 

Proiecml de act normativ nu se referă la acest subiect.

1. Impactul 
macroeconomic
l’. Impacml asupra 
mediului 
concurenţi al 
domeniului 
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra 
mediului de afaceri 
2^ Impactul asupra 
sarcinilor 
administrative

Şl

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Proiecml de act normativ nu se referă la acest subiect

2^. Impacml asupra 
întreprinderilor mici 
şi mijlocii

Proiecml de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Impactul social
4. Impacml asupra
mediului_________
5. Alte informaţii

Proiecml de act normativ nu se referă Ia acest subiect.
Proiecml de act normativ nu se referă la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.___

Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atat pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei - 
Media pe 5 

ani

Indicatori Anul
curent

Următorii 4 ani

1. 2. 5. I 6. 7.
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1. Modificări ale veniturilor
bugetare, plus/minus diii care:
a) buget de stat, din acesta:

(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit

b) bugete locale:
(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat:

(i) contribuţii de asigurări

2. Modificări ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus din care: 
a) buget de stat, din acesta:

(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii

b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat:

(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii

3. Impact financiar, plus/minus
din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea
creşterii cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare

6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare

?♦ Alte informaţii

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a

a) Hotărârea Guvernului nr.294/2007
organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie 
,Alexandru loan Cuza” din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne

privind
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intrării în vigoare a proiectului de act 
nonnativ;
b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării noilor 
dispoziţii.

l’. Compatibilitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia în domeniul
achiziţiilor publice______
2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în 
cazul proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din 
angajamente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
decurgcare

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvemamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu
care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor organizaţii 
este legată de obiectul proiectului de act 
normativ____________
3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în 
care proiectul de act normativ are ca obiect 
activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect.

4. Consultările desfăşurate în cadrul
consiliilor interministeriale, în confonnitate 
cu prevederile Hotărârii Guvernului

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect.
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nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente

5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi

- Avizul Consiliului Legislativ nr.

- Avizul Consiliului Economic şi Social nr.

6. Alte informaţii

A ^ .-. A * Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea si

Informarea societăţii civile cu privire la
necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ

Şl implementarea proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu
respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, 
cu modificările şi completările ulterioare, fiind 
afişat pe pagina de internet a MAI 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect.

1.

2. Informarea societăţii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, 
precum şi efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice

3. Alte informaţii

Secţiunea a 8-a ~ ---------------
, -------------- —— _______ Măsuri de implementare

admmistraţiei publice centrale şi’/sau locale ^ 
înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor existente

1.

2. Alte informaţii
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1
In considerarea celor prezentate, a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru

modificarea Hotărârii Guvernului nr, 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei
de Poliţie „Alexandru loan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pe care 3 supunem
Guvernului spre adoptare.
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CONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL 
INTRARE

......lEŞIR
HOTĂRÂRE

pentru modifîcarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru loan Cuzâ” 

din Cadrul Ministerului Afacerilor Interne

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea ' şi funcţionarea 
Academiei de Poliţie „Alexandru loan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 3 aprilie 2007,. cu 
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolul 2 va avea următorul cuprins:
„(2) Academia desfăşoară activităţi de învăţământ superior, organizate prin programe de 

studii universitare de licenţă şi de masterat în domeniile şi specializările acreditate, precum şi alte 
forme de pregătire, perfecţionare şi specializare.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
„Art. 3 - (1) Academia formează personal pentru asigurarea nevoilor MAI, care este 

beneficiar determinat principal al procesului formativ desfăşurat în instituţia de învăţământ superior.
(2) Academia desfăşoară activităţi de formare profesională continuă a personalului MAI şi 

elaborează studii şi analize în domeniul ordinii publice.
(3) Academia coordonează metodologic, didactic şi curricular Institutul de Studii pentru 

Ordine Publică, Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen şi Centrul de Formare Iniţială-şi 
Continuă a personalului MAI, structuri MAI cu atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea 
programelor de formare continuă nonuniversitară, în context formal.”

3. La articolul 4, litera b) va avea următorul cuprins:
„b) aprobă domeniile de interes pentru instituţie în care Academia organizează studii 

universitare de licenţă şi de masterat, stabilite pe baza criteriului relevanţei pentru carieră, a 
nevoilor şi comenzii formative a beneficiarilor;”

4. La articolul 5 alineatul (1), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
„a) formarea, în condiţiile legii, a ofiţerilor prin studii universitare de licenţă şi masterat

profesional;
b) specializarea personalului MAI prin studii universitare de masterat;”

5. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
„(2) Academia poate forma prin studii universitare, în condiţiile legii, personal şi pentru alte 

structuri din sistemul de apărare şi securitate naţională, precum şi pentru instituţii solicitante din 
ţară şi din străinătate, pe baza protocoalelor încheiate în acest sens de către acestea cu Ministerul 
Afacerilor Interne.”

6, Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
„(1) Academia organizează şi desfăşoară programe de studii universitare de licenţă şi 

masterate profesionale pentru formarea, în condiţiile legii, ofiţerilor potrivit specificului 
instituţional al MAL”
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7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
„Alt. 7 - (1) Formarea ofiţerilor prin studii universitare de licenţă se realizează avându-se în 

Vedere profilul profesional rezultat din analiza atribuţiilor prevăzute în actele normative aplicabile 
structurii pentru care se pregătesc categoriile de personal respective, precum şi din stabilirea, pe 
baza acestora, a cunoştinţelor şi competenţelor specifice.

(2) Formarea ofiţerilor de poliţie, poliţie de fi-ontieră şi jandarmi se realizează prin studii 
universitare de licenţă, după cum urmează:

a) cu durata de 4 ani (240 de credite de studii transferabile), la cursuri cu frecvenţă, domeniul 
fundamental „Ştiinţe sociale”, ramura „Ştiinţe juridice”, domeniul de studii universitare de licenţă 
„Drept”, specializarea „Drept”.

b) cu durata de 3 ani (180 de credite de studii transferabile), la cursuri cu frecvenţă, domeniul 
fimdamental „Ştiinţe sociale”, ramura „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, domeniul de 
studii universitare de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi 
siguranţă publică”.

(3) Formarea ofiţerilor de pompieri se realizează prin studii universitare de licenţă cu durata 
de 4 ani (240 de credite de studii transferabile), la cursuri cu frecvenţă, domeniul fundamental 
„Ştiinţe inginereşti”, domeniul de licenţă „Ingineria instalaţiilor’^ specializarea „Instalaţii pentru 
construcţii-pompieri”.

(4) Formarea efectuată în ciclul studiilor universitare de licenţă la facultăţile Academiei 
asigură creditele de studii transferabile necesare înscrierii la alte facultăţi.”

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
„(1) Studiile universitare de masterat se organizează în domeniile şi cu duratele prevăzute de 

legislaţia în vigoare, pe teme de interes pentru formarea profesională a personalului MAI.
(2) Academia poate organiza pentru punerea în valoare a potenţialului ştiinţific al instituţiei, 

în limita resurselor la dispoziţie, studii universitare de masterat în domenii de contact cu cele de 
licenţă, relevante din punct de vedere profesional pentru MAI.”

9. Alineatul (2) al articolului 10 va avea Următorul cuprins:
„(2) Principalele componente organizatorice ale Academiei, cu atribuţii privind organizarea şi 

desfăşurarea programelor de studii universitare, sunt următoarele:
a) Facultatea de Poliţie;
b) Facultatea de Pompieri.”

10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
„(1) Facultatea de Poliţie se înfiinţează prin reorganizarea Facultăţii de Poliţie, a Facultăţii de 

Jandarmi, a Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi a Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative.
(2) Facultatea de Poliţie pregăteşte ofiţeri pentru MAI în domeniile şi la specializările 

prevăzute în prezenta hotărâre.
(3) Facultatea de Poliţie se constimie prin preluarea, în condiţiile legii, de la Facultatea de 

Poliţie, Facultatea de Jandarmi, Facultatea de Poliţie de Frontieră şi de la Facultatea de Ştiinţe 
Juridice şi Administrative, din cadrul Academiei, a atribuţiilor formative, a elementelor de structură 
şi a personalului.”

11. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:
„(2) Din categoria personalului didactic titular fac parte funcţionari publici cu statut special, 

cadre militare care deţin grade didactice, cadre universitare sau cercetători ştiinţifici, precum şi 
instructori militari în domeniul ordine şi securitate publică.”

12. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 14 vor avea următorul cuprins:
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„(2) La Facultatea de Poliţie, locurile se scot la concurs în cadrul specializărilor „Drept” şi 
„Ordine şi siguranţă publică”, distinct pentru ofiţeri de poliţie, ofiţeri de poliţie de frontieră, ofiţeri 
de jandarmi, ofiţeri de poliţie penitenciară şi, la nevoie, ofiţeri din alte structuri ale sistemului de 
apărare şi securitate naţională.

(3) La Facultatea de Pompieri, locurile se scot la concurs în cadrul specializării de licenţă 
Instalaţii pentru construcţii-pompieri.”

13. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:
„(1) La începerea studiilor universitare de licenţă, studenţii Academiei încheie angajamente 

cu MAI, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, prin care se obligă ca, după absolvirea 
Academiei, să-şi desfăşoare activitatea timp de 10 ani în cadrul MAI sau, după caz, al altor structuri 
similare, în funcţie de nevoile acestui minister.”

14. Articolul 22 se abrogă.

- (1) Programele de studii universitare organizate de Facultatea de Ştiinţe 
Juridice şi Administrative, Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră şi 
Facultatea de Jandarmi din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru loan Cuza”, aflate în 
desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se desfâşoară în continuare, până 
la finalizare, conform planurilor de învăţământ aprobate, în cadrul Facultăţii de Poliţie, 
înfiinţate potrivit art.ll alin.(l) din Hotărârea Guvernului nr.294/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru loan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, astfel cum a fost modificat prin prezenta hotărâre.

(2) Programele de studii universitare organizate de Facultatea de Arhivistică din cadrul 
Academiei de PoUţie „Alexandru loan Cuza”, aflate în desfăşurare la data intrării în vigoare 
a prezentei hotărâri, se desfăşoară în continuare, până la finalizare, conform planurilor de 
învăţământ aprobate. Personalul încadrat la Facultatea de Arhivistică se preia, în condiţiile 
legii, la nivelul celorlalte structuri ale Academiei de Poliţie „Alexandru loan Cuza”, în funcţie 
de nevoile de încadrare.

(3) Programul studiilor organizare de către şcolile doctorale din cadrul Academiei de 
Poliţie „Alexandru loan Cuza”, aflate în desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri, se desfăşoară m continuare până la finalizare, în conformitate cu programele 
individuale de cercetare ştiinţifică.

Art. II.

PRIM-MINISTRU

FLORIN - VASILE CÎŢU
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