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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în ședința de guvern din 24 iulie 2019,
Guvernul României, a luat act de PROIECTUL DE LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgenţă a
Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcționarea Poliției de Frontieră Române, iar în
conformitate cu prevederile art. 74 din Constituția României l-a transmis către Camera competentă
să îl adopte, ca primă Cameră sesizată. https://www.cnpromania.ro/upload/blog/LG-7.pdf
Actele normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare
a proiectului de act normativ sunt:
O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră
Române – modificare
H.G. nr. 340/2012 privind stabilirea unor drepturi băneşti pentru personalul
participant la operaţiunile/activităţile comune organizate de către Agenţia Europeană pentru
Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene FRONTEX, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene - abrogare
Potrivit expunerii de motive prin proiect de act normativ, se are în vedere:
înlocuirea
sintagmei
„Agenţia
Frontex”
cu
termenul
„Agenţia”,
potrivit
Regulamentului (UE) 2016/1624 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie
2016;
reglementarea modalităţii de acordare a drepturilor aferente personalului Ministerului
Afacerilor Interne participant la misiunile organizate sub egida Agenţiei, în statele membre ale
Uniunii Europene/statele din afara Uniunii Europene, respectiv în baza regulilor de finanţare
stabilite de Agenţie pentru fiecare misiune în parte.
La data de 12 septembrie 2018, Comisia Europeană a lansat Propunerea de Regulament al
Parlamentului European şi al Consiliului privind Poliţia de frontieră şi garda de coastă şi de abrogare
a Acţiunii Comune a Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 2016/1624 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 14 septembrie 2016.
Propunerea aduce o serie de elemente noi, în ceea ce priveşte Poliţia de frontieră şi garda de
coastă, respectiv: constituirea până în anul 2020 a unui corp permanent de poliţişti de frontieră
compus din 10.000 de experţi provenind din statele membre ale Uniunii Europene, crearea unui
cadru pentru planificarea integrată, consolidarea conştientizării situaţionale a analizei de risc,
prevenirii şi capacităţii de reacţie a poliţiei de frontieră şi gărzii de coastă, îmbunătăţirea schimbului
de informaţii şi cooperării, îmbunătăţirea răspunsului UE în domeniul returnării, consolidarea
dimensiunii externe a Poliţiei de frontieră şi gărzii de coastă etc.
În ceea ce priveşte constituirea până în anul 2020 a unui corp permanent de poliţişti de
frontieră compus din 10.000 de experţi, pentru ca România să asigure întreaga contribuţie
obligatorie, este necesară majorarea în mod semnificativ a numărului de poliţişti de frontieră pentru
corpul permanent, atât pe termen scurt cât şi pe termen lung, în cadrul operaţiunilor organizate de
Agenţie.
Astfel, raportat la prevederile actuale ale legislaţiei incidente acordării drepturilor băneşti
personalului participant la misiunile/activităţile organizate de Agenţie, cu fiecare an calendaristic,
cheltuielile neeligibile suportate de la bugetul de stat ar creşte în mod gradual o dată cu creşterea
numărului de misiuni şi de poliţişti de frontieră participanţi la acestea.
Cheltuielile aferente participării personalului MAI la activităţile Agenţiei, avansate de
structurile ministerului, sunt recuperate în termen de 60 zile de la transmiterea cererii de plată,
finală, după procesarea acesteia de către structura financiară a Agenţiei, în urma evaluării
documentelor prezentate.
Ulterior intrării în vigoare a măsurilor propuse prin proiectul de act normativ, Agenţia va
rambursa costurile care în prezent sunt acoperite de către statul român, costurile neeligibile fiind,
astfel, eliminate.
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