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În cadrul activităţilor de dialog social desfăşurate de Ministerul
Afacerilor Interne şi partenerii sociali din domeniul de activitate al
ministerului şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011 a
Dialogului Social şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr.
90/2013, ambele cu modificările şi completările ulterioare, în ziua de
marți, 29 mai 2018, ora 10.00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne din
Piaţa Revoluţiei nr. 1A, a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog social.
Şedinţa a fost condusă de domnul comisar-șef de poliție Mihai
Valeriu, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, la
întâlnire participând reprezentanții IGPR, IGPF, IGI, Corpul Naţional al
Poliţiştilor și organizații sindicale reprezentative.
Pe ordinea de zi s-a aflat Proiectul ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A
GUVERNULUI pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002
privind Statutul polițistului.
Actul normative propus vizează în principal:
Descentralizarea mecanismului de acordare a gradelor profesionale,
precum.
Sunt menționate în mod expres persoanele care au competența de
acordare a gradelor profesionale, elementul de noutate constând
în stabilirea competenței de acordare a gradelor profesionale
ofițerilor șefului unității care are calitatea de ordonator de
credite. În cazul în care acesta nu deține calitatea menționată,

competența revine, după caz, ministrului afacerilor interne sau
inspectorului general.
Reevaluarea modalității de acordare în situația schimbării categoriei
ca urmare a unor evenimente intervenite pe parcursul carierei –
agenți de poliție sau absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă
a

instituțiilor de

învățământ superior

cu profil

corespunzător

specialităților necesare poliției, care au participat și au fost declarați
„admis” la concursul pentru ocuparea unui post vacant de ofițer sau
au absolvit cu diplomă de licență programe de studii, organizate la
forma de învățământ cu frecvență redusă în cadrul Academiei de
Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, prin valorificarea vechimii anterioare
în structurile Ministerului Afacerilor Interne.
Astfel

se

propune

ca

pentru

o

vechime

în

structurile

Ministerului Afacerilor Interne:
a) sub 5 ani gradul profesional acordat - subinspector
de poliție;
b) între 5 și 10 ani gradul profesional acordat –
inspector de poliție;
c) peste 10 ani gradul profesional acordat – inspector
principal de poliție
De asemenea, a fost reevaluată modalitatea de încadrare în funcție,
respectiv au fost eliminate acele prevederi care condiționau
numirea polițistului în funcțiile minime corespunzătoare
gradelor profesionale deținute și trecerea anuală în funcția
imediat superioară dacă polițistul îndeplinea anumite condiții.
Instituirea unor măsuri pentru asigurarea asistenței juridice a
polițistului aflat în anumite situații juridice.

S-a prevăzut posibilitatea decontării cheltuielilor de asistență juridică
ocazionate de procedurile judiciare, penale și/sau civile, inițiate
împotriva

polițistului,

pentru

fapte

săvârșite

în

exercitarea

atribuțiilor de serviciu, precum și în situația în care este victimă a
unor fapte de ultraj, comise asupra sa când s-a aflat în exercitarea
atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor
atribuţii.
Reevaluarea condițiilor în care se încheie angajamentul cu Ministerul
Afacerilor Interne.
S-a prevăzut completarea angajamentului, prin act adițional,
atât

în

cazul

elevului

unei

instituții

de

învățământ

Ministerului Afacerilor Interne care a fost admis

a

într-o altă

instituție de formare profesională inițială a Ministerului
Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile
Ministerului Afacerilor Interne, cât și în situația agentului de
poliție admis la un program de studii de licență, cu frecvență,
în cadrul unei instituții de învățământ superior a Ministerului
Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile
Ministerului

Afacerilor

Interne.

Astfel,

perioada

inițială

se

completează, după caz, cu perioada de școlarizare urmată în calitate
de elev sau cu perioada rămasă de executat din angajamentul inițial.
Totodată, a fost introdusă o normă tranzitorie astfel încât de aceste
prevederi să poată beneficia și persoanele care, la data intrării în
vigoare a actului normativ, se află în situațiile menționate şi nu au
restituit cheltuielile efectuate.
Pentru punerea în aplicare a Deciziei Curții Constituționale nr. 653
din 17 octombrie 2017, s-a prevăzut posibilitatea ca polițistul
cercetat să fie asistat, la cerere, de un alt polițist, ales de către
acesta sau desemnat de organizația sindicală ori de Corp, sau de un

avocat, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția
informațiilor clasificate.
Cu privire la acest proiect au existat propuneri și observații
organizația profesională aratând că prevederea propusă cu privire la
stabilirea unui mecanism privind eliberarea din funcția de conducere este
o măsură care eludează prevederile statutului referitoare la regimul
disciplinar în sensul că această modalitate ar produce efecte identice cu
cele ale sancțiunii de trecere într-o funcție inferioară, iar construirea unui
astfel de mecanism care să fie în avantajul polițistului presupune crearea
unui mecanism obiectiv, posibilitate care necesită o modificare de sistem
lucru ce ar impune reluarea discuțiilor pe proiectul de statut.
Deasemenea Corpul Național al Polițiștilor a depus în timpul ședinței
de dialog social un material detaliat și argumentat corespunzător care
vizează acest proiect de act normativ.
Propunerile formulate vor fi analizate de conducerea ministerului,
urmând a se decide cu privire la acestea.
În raport de demersurile viitoare, vă vom informa.
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