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INFORMARE 

cu privire la participare Corpului Național al Polițiștilor la ședința 
Comisiei de dialog social organizată la sediul Ministerului Afacerilor 

Interne în data de 09.08.2019 
 

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 

vineri, 09 august 2019, ora 11.00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc 

şedinţa Comisiei de Dialog social, la care a participat și Corpul Național al Polițiștilor. 

Pe ordinea de zi a ședinței s-a aflat proiectul de LEGE privind căutarea 

persoanelor dispărute. 
În cadrul ședinței de dialog social organizația profesională a propus modificări 

reliefate din consultarea organizațiilor teritoriale, astfel: 
 Definirea unor termeni și expresii Art. 2 să se definească termenii: 

dosarul persoanei expuse riscului dispariției, cercetarea criminalistică. În 
conformitate cu prevederile LEGII nr. 24 din 27 martie 2000 

(**republicată**)privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative; 

 Persoane dispărute aflate într-o situație de vulnerabilitate Art. 3, 

lit.c)  minorul care, la data dispariției, nu a împlinit vârsta de 14 ani. Vârsta 
minorului să fie majorată până la vârsta de 18 ani. Probabil că la stabilirea 

vârstei de 14 ani s-a avut în vedere limitele răspunderii penale din Codul 
Penal, considerăm că limitarea vârstei minorului la 14 ani poate conduce la 

neincluderea în categoria persoanelor dispărute aflate într-o situație de 
vulnerabilitate. 

 Unitatea centrală persoane dispărute Art. 7 alin. 2 lit. e) preia  spre  
studiu,  cu  acordul  procurorului  competent,  dosare  ale  dispariției  și 

formulează recomandări cu privire la soluționarea acestora. Propunem să fie 
specificat cui face recomandările Unitatea centrală persoane dipărute.; 

 Specializarea personalului Art.  8.  –  Poliția  Română  asigură  
pregătirea  și  specializarea  personalului  care,  în exercitarea  atribuțiilor  

prevăzute  de  lege,  instrumentează  dosarul  dispariției  și  stabilește 
legături directe cu membrii de familie ai persoanei dispărute. Această 

formulare ar trebui să fie mai explicită cu privire la pregătirea și 

specializarea dispecerilor. 
 Cooperarea cu alte autorități Art. 10. - (1) Inspectoratul General al 

Poliței Române și Serviciul de Telecomunicații Speciale cooperează în 
vederea preluării prin Dispeceratul de urgență ”Dispariție minor” a unor 

apeluri în limbile minorităților naționale sau într-o limbă de circulație 
internațională, a unor apeluri de la persoane cu dizabilități prin intermediul 

terminalelor telematice utilizate în rețelele publice, precum și preluării unor 
mesaje asociate unui apel de urgență din rețelele publice de telefonie 

mobilă, de la utilizatorii cu dizabilități de auz și/sau vorbire. Prin 
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particularizarea cooperarii se elimină situații care necesită colaborarea 
(localizarea de ex.); 

 Sesizarea dispariției unui minor Art. 16. – În situația sesizării 

dispariției unui minor prin apelarea numărului unic pentru  apeluri  de  
urgență  “112”,  apelul  se  redirecționează  către  Dispeceratul  de  urgență 

”Dispariție minor”. Din raportul secretarului de stat domnul Raed Arafat, 
preşedinte al Comitetului interministerial privind sistemul apelurilor de 

urgenţă 112, prezentat, miercuri 07 august 2019, s-a propus o măsură prin 
care cartelele prepay să fie identificabile numai dacă se apelează prin 

sistemul de urgență 112. Dacă această măsură este conformă cu prevederile 
constituționale vezi DECIZIA Nr.461 din 16 septembrie 2014 asupra obiecției 

de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind 

comunicațiile electronice, propunem crearea unui mecanism bidirectional 
pentru a putea fi identificată o cartel prepay. 

 Verificări preliminare Art. 21. (4)  În  vederea  încadrării  în  categoria  
persoană dispărută  aflată  într-o  situație  de vulnerabilitate, organele de 

poliție pot solicita sprijin Unității centrale persoane dispărute. Considerăm că 

pentru îndeplinrea atribuțiilor pentru care este înființată Unitatea central 
personae dispărute este necesar cu titlu obligatoriu înștiințarea și solicitarea 

sprijinului acesteia. 
 Prevederi generale Art. 65 alin. (3) Bazele de date prevăzute la alin. 

(1) pot fi interoperabilizate între ele sau cu alte baze de date ori sisteme 
informatice aparținând Poliției Române ori ale altor instituții în scopul 

găsirii persoanelor dispărute, menținerii și asigurări ordinii și siguranței 
publice, prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor 

sau al executării pedepselor. Considerăm că bazele de date trebuie să fie 
interoperabilizate pe nivele de acces pentru a eficientiza căutările. 

 Dosarul persoanei expusă riscului de dispariție Art. 69. În scopul 
găsirii și identificării cu celeritate a unor persoane expuse riscului de 

dispariție, autoritățile competente au obligația de a constitui un dosar în 
cuprinsul căruia vor fi stocate date și informații utile procesului de căutare. 

În conformitate cu prevederile legislației din domeniul protecției datelor cu 

caracter personal trebuie să existe mențiuni cu privire la perioada în care se 
stochează aceste date. 
 

 
În raport de modificările adoptate, vă vom informa. 
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