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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

Direcţia Generală de Paşapoarte 

 
Comisia de soluționare a contestațiilor 

 NESECRET 

Anexă la Procesul-Verbal 

nr. 3055747/6 

din 21.12.2021 

Exemplar unic 

 
 

REZULTATUL ANALIZEI CONTESTAŢIILOR 
formulate de către candidaţi în urma desfășurării probei scrise (test-grilă) din data de 

18.12.2021 pentru ocuparea, prin încadrare directă, a 16 posturi vacante de 
ofițer(posturi de execuție)la nivelul Serviciului public comunitare de pașapoarte al 

municipiului București și ale Serviciilor publice comunitare de pașapoarte ale județelor 
Brăila, Caraș-Severin, Cluj, Galați, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Mehedinți, Neamţ, 

Satu-Mare, Sibiu, Tulcea și Vrancea 
 
 
Având în vedere prevederile art. 19 alin (1) litera c) din O.M.A.I. nr. 140/2016 privind 
activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia de soluționare a contestațiilor comunică 
următoarele rezultate: 
 
I. se respinge contestația formulată de către candidatul identificat cu Codul Unic de 
Identificare 3053490, cu privire la întrebările nr. 17 și 11 din Foaia de răspuns 
cuprinzând subiectele de concurs administrate candidaților (Varianta 2), având în 
vedere următoarele considerente: 
 
a. în ceea ce privește întrebarea nr. 17: 
 

Prevederile O.G. 27/2002 (invocate de candidat) nu stabilesc termenul în care ”petiția 
se repartizează și se transmite compartimentului de specialitate”, însă enunțul întrebării 
nr. 17 debutează cu precizarea cadrului normativ incident, respectiv Ordinul ministrului 
afacerilor interne nr. 33 din 2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în 
audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne. 
 

În urma analizării textului art. 10 alin. (1) al O.M.A.I. 33/2020, comisia de soluționare a 
contestațiilor constată faptul că, acesta se regăsește, în întregime în cuprinsul întrebării 
nr. 17, respectiv ”petiţia se repartizeazăşi se transmite compartimentului de specialitate, 
de îndată, fără a se depăşi 3 zile de la data înregistrării”. 
 

Pentru aceste motive, Comisia constată că întrebarea nr. 17 din testul grilă a fost corect 
formulată, varianta corectă de răspuns fiind cea indicată în grila de corectare [lit. b)]. În 
consecință, întrebarea nr. 17 nu poate fi anulată. 
 
b. în ceea ce privește întrebarea nr. 11: 
 

Actul normativ invocat de candidat, ”Legea 119/1991”, nu există. În speță, este vorba 
despre Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi ulterioare, 
care la art. 12 alin. (1) stabilește faptul că ”aprobarea cererilor de acordare ori de 
redobândire a cetăţeniei române se face prin ordinul preşedintelui Autorităţii 
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Naţionale pentru Cetăţenie, pe baza propunerilor Comisiei pentru cetăţenie”, enunț 
care se regăște, în integralitate, în textul întrebării nr. 11. 
 

Totodată, comisia constată că enunțul întrebării debutează cu precizarea cadrului 
normativ incident, respectiv Legea nr. 21/1991, iar prin raportare la aspectele precizate 
de candidat, analizând prevederile art. 12-20, constată că ministrul justiției nu face 
propuneri de acordare a cetățeniei române. 
 

Într-adevăr, art. 13¹ din Legea nr. 21/1991 prevede o derogare de la prevederile art. 
12, în cazul persoanelor prevăzute la art. 8² (persoana fără cetăţenie sau cetăţeanului 
străin care poate contribuiîn mod semnificativ la promovarea imaginii României prin 
performanţe deosebite în domeniul sportului), pentru care acordarea cetăţenieiromâne 
se face prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Tineretului şi Sportului, însă 
enunțul întrebării nr. 11 face referire la regula generală cu privire la ”aprobarea cererilor 
de acordare ori de redobândire a cetățeniei române”. În context, se observă că 
formularea are un caracter restrictiv, fiind vorba de două categorii de cereri expres 
enunțate, respectiv cererile de acordare a cetățeniei române sau cererile de 
redobândire a cetățeniei române. 
 

Astfel, nu se poate ajunge la concluzia că era vizată derogarea prevăzută de art. 13¹, în 
contextul în care redobândirea cetățeniei române nu se poate face prin hotărâre a 
Guvernului iniţiată de Ministerul Tineretului şi Sportului. De altfel, variantele de răspuns 
indică faptul că se solicită identificarea actului administrativ de acordare sau 
redobândire a cetățeniei române, precum și a persoanei din cadrul Autorității Naționale 
pentru Cetățenie care îl emite. 
 

Pentru aceste motive, Comisia pentru soluționarea contestațiilor constată că întrebarea 
nr. 11 din testul grilă a fost corect formulată, varianta corectă de răspuns fiind cea 
indicată în grila de corectare [lit. b)]. În consecință, întrebarea nr. 11 nu poate fi 
anulată, iar varianta de la lit. a), a fost bifată eronat de candidat în foaia de răspuns. 
 
II. se respinge contestația formulată de către candidatul identificat cu Codul Unic de 
Identificare 3053142, cu privire la întrebările nr. 1, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 și 18 
din Foaia de răspuns cuprinzând subiectele de concurs administrate candidaților 
(Varianta 2), având în vedere următoarele considerente: 
 
a. cele 11 întrebări au fost formulate din tematica și bibliografia publicată (Anexa nr. 6 
la Anunțul nr. 3052684/6 din 22.10.2021); 
 

b. răspunsurile cuprinse în Grila de apreciere a testului-grilă pentru întrebările nr. 1, 3, 
5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 și 18 sunt corecte, astfel încât acestea nu pot fi anulate. 
 
III. se constată faptul că transmiterea contestației formulată de către candidatul 
identificat cu Codul Unic de Identificare 3053791 s-a produs după expirarea termenului 
legal. 
 
IV. notele obținute de către candidații ce au formulat contestații în termen se mențin, 
fără modificarea acestora, devenind definitive: 
- C.U.I. 3053490 - notat în urma concursului cu 7,00 și 
- C.U.I. 3053142- notat în urma concursului cu 4,00. 
 

Afișat astăzi, 21.12.2021, ora 13:00, la avizierul Direcţiei Generale de Paşapoarte (Corp 
A) și pe pagina de internet www.pasapoarte.mai.gov.ro/Cariera. 


