
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

        

INFORMARE 

14.06.2017  

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 miercuri, 14 iunie 2017, ora 11.00, la sediul Ministerului 

Afacerilor Interne din Piaţa Revoluţiei nr. 1A, a avut loc şedinţa Comisiei de 

Dialog social. 

Şedinţa a fost condusă de doamna MANDA Maria-Cristina, subsecretar de 

stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, la întâlnire participând Corpul 

Naţional al Poliţiştilor și reprezentanți ai organizațiilor sindicale reprezentative. 

Pe ordinea de zi s-au aflat două proiecte de Ordin, unul privind 

modificarea și completarea Instrucţiunilor viceprimministrului, ministrul 

afacerilor interne nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din 

instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, în 

timp ce al doilea proiect de Ordin a avut ca obiect condiţiile de acordare a 

majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne planificat să 

asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului 

normal de lucru, de la domiciliu, precum şi activităţile pentru care se asigură 

continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice. 

Cu privire la primul proiect nu au existat obiecţiuni, cei prezenţi fiind de 

acord cu modificările propuse. 
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Proiectul Ordinului care reglementează condiţiile de acordare a majorării 

salariale, precum şi activităţile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii 

atribuţiilor specifice prevăzute de art. 1 alin. (31 ) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea 

unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 115/2017, în cazul 

personalului Ministerului Afacerilor Interne, a generat numeroase discuţii: 

 S-a propus ca personalul care beneficiază de aceste prevederi să 

nu se limiteze numai la personalul secțiilor de poliție rurală și a 

personalului MAI ce efectuează CFL; 

 S-a propus menționarea în rândul categoriilor beneficiare a 

prevederilor ordinului și a polițiștilor de frontieră; 

 S-au făcut propuneri în raport cu modificarea formulei de calcul, în 

sensul majorării cuantumului stabilit; 

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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