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Organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor vă informează că pe site-ul 

Ministerului Afacerilor Interne a fost publicat proiectul de Lege privind participarea studenților și 

a elevilor din instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activități din 
străinătate. https://www.cnpromania.ro/upload/blog/355_1614270318_Proiect_Lege.pdf 

 

Din referatul proiectului reținem: 
Participarea elevilor și a studenților din instituţiile de învăţământ ale M.A.I. la conferințe științifice 

sau de specialitate, stagii de pregătire sau schimb de experiență organizate/desfășurate de/cu 
instituții de învățământ similare, pe bază de reciprocitate, va duce la îmbunătățirea capacităţilor 
şi competenţelor profesionale ale acestora. De asemenea, aceste activități pot avea ca efect 

consolidarea și extinderea carierelor acestora, precum și promovarea pe plan internațional a 
excelenței în educație. 

 
Odată cu procesul Bologna, învăţământul a fost centrat pe student, sens în care menționăm cu 
titlu de exemplu că, Academia având o bogată ofertă de studii complementare, poate conferi 

studenţilor libertatea de a-şi contura propriul traseu academic şi de a dobândi cunoştinţe în 
domenii la alegere. Astfel, facilitarea deplasării studenților proprii în străinătate pentru 

participarea la conferințe științifice sau de specialitate, stagii de practică sau schimb de experiență 
ar putea avea ca obiectiv asimilarea de noi cunoștințe și promovarea imaginii Academiei ca o 
universitate cu largă deschidere internațională. De asemenea, aspectele menționate anterior au 

aplicabilitate și pentru elevii înmatriculați la școlile pentru formarea inițială a subofițerilor/agenților 
de poliție ce funcționează în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

 
În concluzie, demersul propus va contribui la crearea cadrului legislativ necesar participării elevilor 

și a studenților la activități de pregătire circumscrise procesului de învățământ desfășurate în 
străinătate. Astfel, prin intermediul proiectului de act normativ se are în vedere stabilirea 
drepturilor de cazare, diurnă și transport aferente participării la activitățile desfășurate în 

străinătate. 
 

De asemenea, proiectul de act normativ reglementează și: 
 acordarea de asigurări de sănătate, pentru invaliditate și deces (în situația în care acestea 

nu sunt suportate de către partenerul extern); 

 posibilitatea acordării pensie de invaliditate în situații anume prevăzute; 
 luarea în considerare a cheltuielilor aferente deplasării în străinătate a elevilor și a 

studenților pe perioada participării la activitățile în străinătate, la calculul cheltuielilor 
efectuate în total pe timpul școlarizării; 

 obligativitatea restituirii de către elevi și studenți a cheltuielilor efectuate de instituțiile de 

învățământ ale M.A.I. cu ocazia participării acestora la activități în străinătate, în situații 
expres prevăzute. 

 
Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 5 zile 

calendaristice pe adresa de e-mail cnp@cnpromania.ro 
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