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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că Ministerul Afacerilor Interne a
publicat pe site-ul său Referatul de aprobare a proiectului ordinului ministrului afacerilor
interne privind organizarea activităților cu caracter preventiv în domeniul ordinii și
siguranței publice desfășurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne.

REFERAT DE APROBARE
a proiectului ordinului ministrului afacerilor interne privind organizarea
activităților cu caracter preventiv în domeniul ordinii și siguranței publice desfășurate de
structurile Ministerului Afacerilor Interne.
Activitatea de prevenție desfășurată la nivelul Ministerului Afacerilor Interne este
un domeniu important în instituția noastră ce acționează în scopul diminuării sau
eliminării potențialului criminogen, a cauzelor și condițiilor care generează sau favorizează
apariția faptelor antisociale ori care pun în pericol viața, sănătatea și siguranța
cetățeanului. În prezent, în M.A.I. activitățile cu caracter preventiv sunt desfășurate de
către structurile specializate din cadrul Poliției Române, Jandarmeriei Române, Direcției
Generale Anticorupție, Poliției de Frontieră Române, Agenției Naționale Antidrog, Agenției
Naționale Împotriva Traficului de Persoane, potrivit actelor normative ce reglementează
activitatea acestor structuri. Având în vedere necesitatea asigurării unei eficiențe sporite a
activităților preventive, se impune o nouă abordare, integrată, în vederea creșterii
capacității de acțiune a structurilor M.A.I., prin folosirea eficientă și judicioasă a întregului
spectru de capabilități și asigurarea cooperării dintre instituțiile cu atribuții în domeniu.

”
Unitas per Veritatem”

În acest sens, prin proiectul de referință se propune:
- înființarea Consiliului de Monitorizare a Activității Preventive, organism fără
personalitate juridică, care va avea rolul de analiză, monitorizare și integrare a activităților
cu caracter preventiv desfășurate de structurile M.A.I., prevăzute în anexa la proiectul de
act normativ, urmând ca secretariatul Consiliului să fie asigurat de către DGMO;
- înființarea, la nivel județean și în municipiul București, a Comisiei de
Monitorizare a Activității Preventive, care va avea rol de monitorizare și integrare, la nivel
teritorial, a acțiunilor preventive desfășurate de către structurile M.A.I.
- stabilirea atribuțiilor Consiliului și ale Comisiei, a modalității de lucru și
competențelor decizionale în domeniul activităților cu caracter preventiv.
Pentru a da eficiență activității Consiliului, structurile prevăzute în anexa la
proiectul de act normativ vor fi reprezentate la nivel de inspectorului general/similar,
respectiv șef al structurii din aparatul central, precum și de șeful structurii/similar de
prevenire. Totodată, un deziderat în materia activităților cu caracter preventiv este
adoptarea unei strategii în domeniu, document programatic ce se propune a fi elaborat în
cadrul Consiliului și prin care se vor proiecta obiective și direcții de acțiune în domeniul de
referință, menite să contribuie la o abordare unitară, la nivel național, a riscurilor și
amenințărilor care generează sau favorizează comportamente antisociale. În cuprinsul
proiectului se propune ca acesta să fie tratat ca un act normativ cu caracter temporar,
potrivit art.55 alin.(3) și art.68 din Legea nr. 24/2001 , aspect care să dea ocazia unei
consolidări a acestui instrument de noutate în raport cu valoarea adăugată demonstrată în
aplicare, înainte de permanentizarea acestuia în cadrul instrumentelor de coordonare a
activităților structurilor MAI.
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