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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 vineri, 07 februarie 2020, ora 11.00, la sediul
Ministerului Afacerilor Interne din Piaţa Revoluţiei nr. 1A, a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog
Social.
La dezbatere din partea MAI au participat reprezentanți ai direcțiilor de specialitate din
Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratului General al Poliției Române.
Pe ordinea de zi s-au aflat:
proiectul
Legii
privind
căutarea
persoanelor
dispărute
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/Proiect_Lege_cautare_persoane_disparute_si_expunere_de_motive.pdf;

proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne privind activitățile de soluționare a petițiilor,
primire în audiență și consiliere a cetățenilor, în Ministerul Afacerilor Interne;
proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Ordinului
viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie
în Ministerul Afacerilor Interne.
Proiectul de lege privind căutarea persoanelor dispărute a fost construit pe baza unor principii,
care orientează întreaga reglementare, și care plasează în centrul demersului persona dispărută.
1. Un prim principiu este cel al interesului superior al persoanei dispărute.
2. Cel de al doilea principiu se referă la prioritizarea cazurilor de dispariție, stabilind ca regulă
de ghidare a reglementării faptul că primele 48 de ore de la sesizarea dispariției prezintă
importanță crucială în ceea ce privește șansele de găsire a persoanei dispărute și, după caz,
de salvare a acesteia.
3. Un alt principiu, cel al rolului activ, instituie în sarcina autorităților publice o obligație pozitivă
de obținere a datelor și informațiilor necesare stabilirii faptului că o persoană este sau nu
dispărută, precum și de realizare din oficiu a activităților de căutare a persoanelor dispărute.
4. Publicitatea cazurilor de dispariție, reprezintă un alt principiu care stă la baza instituirii
dreptului autorităților care desfășoară activități de căutare a unei persoane dispărute de a
face publice informații referitoare la dispariția acesteia.
5. Principiul confidențialității datelor privind viața privată garantează faptul că ingerința în viața
privată a persoanei dispărute este adecvată și proporțională.
6. Principiul necesității respectării principiului nediscriminării, autoritățile române având
obligația de a căuta orice persoană dispărută.
Acest proiect de lege a fost dezbătută cel mai mult. Au fost solicitate introducerea mai multor
garanții cu privire la respectarea drepturilor și libertăților persoanelor.
Cu privire la celelalte două proiecte nu au existat obiecţiuni, cei prezenţi fiind de acord cu
modificările propuse.
La sfârșitul ședinței de dialog social s-a convenit ca proiectul de Lege privind căutarea
persoanelor dispărute să fie revizuit conform cerințelor și să fie rediscutat în următoarea ședință
de dialog social.
Având în vedere că organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor, în îndeplinirea
atribuțiilor sale, poate să formuleze puncte de vedere în cazul elaborării propunerilor de acte
normative care se referă la activitatea poliţiei, solicităm structurilor teritoriale ca împreună cu
membrii noștrii să propună și să ne înainteze, observațiile la actul normativ.
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