MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR
BIROUL EXECUTIV CENTRAL

INFORMARE

Azi la sediul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc o întâlnire între
conducerea Ministerului Afacerilor Interne, organizația profesională Corpul
Național

al

Polițiștilor

și

reprezentanți

ai

organizațiilor

sindicale,

pe

problematica Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice și a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017,
prorogarea

unor

termene,

precum

și

pentru

modificarea

și

completarea unor acte normative.
Din partea Corpului Național al Polițiștilor a participat domnul președinte
comisar șef de poliție Stancu Petre, iar din partea Ministerului Afacerilor Interne
a participat doamna ministru Carmen Daniela Dan, domnul secretar de stat
chestor de poliție Ciocoiu Cornel-Gabriel, domnul secretar general al
Ministerului Afacerilor Interne chestor de poliție Bogdan Mihai Ivănescu,
reprezentanți ai direcțiilor generale și ai organizațiilor sindicale reprezentative.
Discuțiile

au fost

purtate

pe

Legea-cadru privind salarizarea

personalului plătit din fonduri publice, adoptată în Senatul României, în
data de 23.05.2017 și transmisă spre dezbatere și aprobare Camerei
Deputaților, care în conformitate cu prevederile art. 75 alin 1 și 3 din Constituția
României, este Cameră decizională. A fost evidențiat și apreciat efortul comun
al conducerii Ministerului Afacerilor Interne și al organizațiilor pentru adoptarea
în comisiile de specialitate ale Senatului a amendamentelor cu privire la
salarizarea polițiștilor. Familia ocupațională apărare, ordine publică și securitate
națională

a

fost

singura

familie

amendamente la legea salarizării.

ocupațională

care

a

avut

acceptate

De asemenea au fost purtate discuții pe implementarea Legii pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind
unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum
și pentru modificarea și completarea unor acte normative, promulgată
de președintele României în data de 23.05.2017. Pe această temă s-a arătat că
este în lucru proiectul Ordinului MAI prevăzut la art. 1 alin 3^2.
În încheierea discuțiilor au fost abordate problematici cu privire la
dinamica de personal și modalitățile eficiente de a diminua deficitul de personal,
precum și îmbunătățirea asigurării logistice a unităților și posturilor de poliție.
Toți participanții au apreciat că eforturile convergente susținute de un
dialog constructiv, ca cel prezent, între conducerea profesională, organizația
profesională și organizațiile sindicale vor conduce la cele mai bune soluții. De
asemenea s-a apreciat că trebuie să existe o strategie de abordare pentru
fiecare problemă punctuală identificată, dar și că momentan obiectivul principal
este finalizarea procedurii de adoptare a legii salarizării.
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