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COMUNICAT
Procesul de desfiinţare a DGPA s-a încheiat

Comisia de inventariere a patrimoniului Direcţiei Generale de
Protecţie şi Anticorupţie şi-a finalizat activitatea şi a predat baza logistică
Administraţiei Naţionale a Penitenciare, potrivit prevederilor HG 127/2006.
Comisia de inventariere a arhivei DGPA a finalizat procedura de
inventariere, urmând
să prezinte ministrului justiţiei, Monica Macovei,
propunerile privind distribuirea fondurilor de documente constituite în urma
acestei activităţi.
Situaţia personalului care la data de 30 iunie 2006 mai era încadrat
la DGPA este următoarea: din totalul de 121 de ofiţeri şi subofiţeri, 44 au
optat pentru ieşirea la pensie sau pentru salarii compensatorii, iar 47
au fost puşi la dispoziţia Ministrului Justiţiei, conform legislaţiei militare
( art.41 din Legea 138/1999, art.4 si art.80 din Legea 80/1995 ), care
prevede că ofiţerii şi subofiţerii pot fi puşi la dispoziţie maximum 3
luni de zile. Cele 47 de persoane au optat pentru a se transfera la alte
instituţii din afara Ministerului Justiţiei, urmând ca aceste instituţii să de
cidă în următoarele 3 luni de zile.
De la DGPA au fost transferate la Administraţia Naţională a
penitenciarelor 30 de persoane. Dintre acestea:
- 10 reprezintă personal secretariat şi şoferi
- 3 informaticieni
- 9 au specializare juridică în drept
- 8 au specializare psihologie, sociologie sau ştiinţe economicemanagement.
Media de vârstă a celor 30 de persoane transferate de la DGPA la
ANP este de 30 de ani.
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