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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
joi, 26 octombrie 2017, ora 11.30, la sediul Ministerului Afacerilor
Interne din Piaţa Revoluţiei nr. 1A, a avut loc şedinţa Comisiei de
Dialog social.
Şedinţa a fost condusă de domnul Bogdan SAMOILĂ, 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 proiectul de Ordin al ministrului
afacerilor interne pentru modificarea și completarea Ordinului
ministrului administraţiei şi internelor nr. 120/2010 pentru
aprobarea Regulamentului de ordine interioară în direcţiile
generale/direcţiile aparatului central al Ministerului Afacerilor
Interne.
Prin proiect se propun următoarele intervenții:
reglementarea competențelor șefilor unităților aparatului
central de a emite dispoziții cu privire la securitatea și
sănătatea în muncă, în acord cu prevederile Legii nr.
319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările
și completările ulterioare;
actualizarea
documentelor
de
planificare
strategică/operațională care trebuie elaborate de către
unitățile aparatului central în procesul de stabilire și
structurare
a
activităților
necesare
îndeplinirii
obiectivelor/misiunilor specifice;
stabilirea unor documente de informare referitoare la unele
activități realizate în îndeplinirea obiectivelor de către
unitățile aparatului central, respectiv: informări periodice cu
privire la stadiul îndeplinirii angajamentelor M.A.I., rezultate
din Programul de Guvernare; informări privind punerea în
aplicare a documentelor de planificare operațională/rezultate

obținute; informări privind stadiul implementării Strategiilor
naționale/sectoriale/Planului strategic instituțional al MAI și
altor documente de planificare strategică; informări
periodice privind activităţile desfăşurate, de către unităţile
M.A.I., în domeniile specifice de competenţă.
corelarea terminologică a dispozițiilor referitoare la
activitatea de relații publice la nivelul unităților aparatului
central MAI cu dispozițiile ordinului ministrului pe această
linie (Omai nr. 201/2016 privind organizarea și desfășurarea
activității de informare și relații publice în MAI); în context,
urmează să fie abrogate dispozițiile referitoare la activitatea
de comunicare externă și comunicare internațională;
corelarea terminologică a dispozițiilor referitoare la formarea
profesională și evaluarea rezultatelor cu cele ale actelor
normative în domeniul activității de management resurse
umane în unitățile MAI;
reevaluarea mecanismului care stă la baza fundamentării
deciziilor conducerii MAI;
desemnarea DGMRU ca unitate gestionară a documentelor
emise pe linie de management organizatoric;
actualizarea denumirii unor structuri aflate în componența
aparatului central;
stabilirea în mod concret a condițiilor în care conducerea MAI
acordă audiențe personalului din afara unităților aparatului
central, precum și persoanelor care nu fac parte din
personalul ministerului;
eliminarea avizului DGMO în procedura emiterii cartelelor de
acces în sediul central al MAI.
Cu privire la acest proiect au existat câteva propuneri și
observații care au vizat concordanța acestuia cu legislația din domeniul
muncii.
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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