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DGPI, competență la nivelul MAI 

Prin înființarea, în subordinea MAI, a DGPI a fost stabilită aria de competență exclusiv la 
nivelul ministerului, ca structură specializată care desfășoară activități informativ-operative, fiind, 
astfel, asigurată delimitarea de celelalte structuri cu atribuții în domeniul securității naționale. 

DGPI a fost integrată în arhitectura sistemului național de securitate și este parte a 
Comunității Naționale de Informații (CNI), pentru a asigura atât încadrarea eficientă și coerentă a 
componentei de ordine publică - asigurată de mai multe structuri ale MAI, în sfera securității 
naționale, cât și corelarea  propriilor activități cu demersurile specifice ale celorlalte organe de stat 
cu atribuții în domeniu.  
 
Garanții privind legalitatea, expres prevăzute 

Cadrul legal stabilește, în concret, garanții privind legalitatea exercitării atribuțiilor DGPI, 
prin instituirea controlului parlamentar (controlul civil) asupra activității sale specifice - similar 
cazului celorlalte organe de stat cu atribuții în domeniul securității naționale, aspect ce reiese din 
prevederile Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, cu completările 
ulterioare. 

Astfel, DGPI se supune controlului parlamentar exercitat potrivit art. 9 alin. (2) din Legea                               
nr. 51/1991, ministrul afacerilor interne, anual sau la cererea Parlamentului, urmând să prezinte 
rapoarte cu privire la activitatea DGPI în domeniul securității naționale.  

Tot în marja garanțiilor se înscriu și interdicțiile exprese referitoare la faptul că DGPI nu 
poate efectua acte de cercetare penală, nu poate lua sau aduce la îndeplinire măsura reținerii ori 
alte măsuri preventive privative sau restrictive de libertate și nu poate dispune de spații proprii de 
arest. 

DGPI are competența de a folosi, în activitatea specifică, exclusiv metode și mijloace ce 
decurg din aplicarea Legii nr. 51/1991. Constituționalitatea acestor metode și mijloace, în special 
din perspectiva caracterului acestora - de respectare a drepturilor și libertăților cetățenești, au fost 
analizate cu ocazia reglementării lor în cuprinsul Legii nr. 51/1991, ocazie cu care au fost instituite 
și garanțiile necesare.  
 
Atribuțiile DGPI, bine definite  

Raportat la domeniul specific de activitate al MAI, reprezentat în special de ordinea publică, 
și pentru a delimita atribuțiile noii structuri de cele ale celorlalte servicii de informații ori ale altor 
structuri departamentale de informații, au fost reglementate, în mod explicit și previzibil, 
competențele DGPI. Activitatea a fost consolidată pe două domenii - cel al protecției interne la 
nivelul MAI și cel al gestionării informative a situațiilor ce pot determina tulburarea gravă a ordinii 
publice. 

Astfel, DGPI desfășoară activități de informații, contrainformații și protecție în scopul 
identificării, prevenirii și contracarării amenințărilor, vulnerabilităților și factorilor de risc care pot 
conduce la tulburarea gravă a ordinii publice sau care vizează informațiile, patrimoniul, personalul, 
misiunile, procesul decizional și capacitatea operațională a structurilor MAI.  



Competențele structurii vizează situațiile de degenerare a evenimentelor, manifestațiilor 
publice sau a acțiunilor sportive de amploare ce au un potențial ridicat de tulburare gravă a 
climatului de ordine publică, fapt ce impune asigurarea cunoașterii anticipative a acestora, pentru 
a putea dispune măsuri de prevenire adecvate.  

De asemenea, DGPI desfășoară activități de culegere a informațiilor, în scopul asigurării 
integrității profesionale a personalului MAI, inclusiv din perspectiva amenințărilor, 
vulnerabilităților și riscurilor la corupție. În acest context, au fost stabilite și mecanismele 
administrative de cooperare, ce asigură atât delimitarea competențelor între DGPI și Direcția 
Generală Anticorupție, cât și eficientizarea activității de valorificare a informațiilor în procesul de 
prevenire și combatere a corupției în rândul personalului ministerului. 

Pe componenta de securitate, DGPI asigură, la nivelul MAI, coordonarea și controlul 
activităților pentru protecția informațiilor clasificate naționale, ale NATO și ale UE, gestionate de 
structurile MAI. Din această perspectivă, DGPI este Autoritate Desemnată de Securitate la nivelul 
MAI și planifică, organizează, coordonează și controlează activitatea oficială de cifru în MAI. De 
asemenea, asigură, la nivelul MAI, coordonarea și controlul activităților pentru securitatea 
cibernetică.                              
                                             
Personalul DGPI  

Personalul DGPI este format din cadre militare și personal contractual - cu atribuții strict in 
domeniul administrativ.    
Integritatea a reprezentat o condiție esențială pentru cei care au dorit să facă parte din echipa 
DGPI.  

Posturile vacante de execuție și conducere au fost ocupate doar după efectuarea unor 
verificări de specialitate. Verificările s-au efectuat în scopul identificării oricăror elemente ce ar 
putea reprezenta vulnerabilități la adresa securității naționale, iar datele rezultate au fost 
coroborate cu aspectele din interviu care vizau aprecierea atitudinilor și motivațiilor relevante 
pentru îndeplinirea atribuțiilor postului.  
                                    
Schimb de experiență și dezvoltare instituțională în cadrul CNI 

Alături de celelalte  structuri componente ale CNI -  de asemenea cu statut militar, DGPI 
va  putea susține si  dezvolta  proiecte comune, dar și facilita transfer de experiență și de pregătire 
de specialitate. Integrarea personalului DGPI, din perspectiva statutului aplicabil, în rândul 
personalului structurilor din CNI, va permite și asigura aplicarea aceluiași set de reguli personalului 
ce desfășoară același tip de activitate – de intelligence.            
                               
Asigurarea logistică, materială și financiară 

În vederea îndeplinirii misiunii ce îi revine potrivit legii, DGPI este autorizată să dețină și să 
folosească, în condițiile legii, mijloace adecvate pentru obținerea, verificarea, prelucrarea și 
stocarea informațiilor, potrivit competențelor, precum și imobile, armament, tehnică, muniție, 
echipament, aparatură specifică și mijloace de transport necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute 
de lege. 

Având în vedere poziționarea sa în arhitectura MAI, dotarea DGPI se realizează, de către 
minister, din fondurile alocate, cu această destinație, prin legea bugetului de stat și din alte surse 
constituite potrivit legii. 
 


