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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 07.10.2021 

 
 

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, 07 octombrie 2021, ora 09.00, 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: 

1. Proiectul de HG pentru aprobarea Strategiei naționale  în domeniul drogurilor 2021-2025 și a Planului 

de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale  în domeniul drogurilor 2021-2025; 
2. Proiectul OMAI pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne 

a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, 

misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi 

acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor 

interne nr. 48/2021. 

 

1. Proiectul de HG pentru aprobarea Strategiei naționale  în domeniul drogurilor 2021-2025 și a Planului 

de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale  în domeniul drogurilor 2021-2025  Strategia 

națională în domeniul drogurilor 2021-2025 își propune, ca VIZIUNE, să continue să integreze 

eforturile inițiate pe parcursul implementării strategiilor anterioare pentru consolidarea modelului 

românesc de răspuns, care să permită gestionarea eficace a problematicii drogurilor la nivel național, 

aducând plusvaloare abordării fenomenului în context european. În sinergie cu prevederile celorlalte 

documente de politici publice naționale și europene, Strategia națională în domeniul drogurilor 2021-

2025 își propune să contribuie la limitarea impactului și consecințelor negative ale fenomenului 

drogurilor asupra sănătății și siguranței publice, concomitent cu dezvoltarea capacităților operaționale 

de răspuns ale României, în condițiile unui mediu extern cu evoluții impredictibile.  

În domeniul prioritar PREVENIRE, obiectivul general îl reprezintă consolidarea sistemului naţional de 

prevenire ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor şi intervenţiilor de prevenire (contextuală, 

universală, selectivă și indicată) adresate populaţiei generale, şcolare şi grupurilor vulnerabile, în baza 

evidenţelor ştiinţifice. 

Obiectivul general al domeniului prioritar ASISTENȚA INTEGRATĂ/Arie prioritară REDUCEREA 

RISCURILOR, îl constituie consolidarea serviciilor şi intervenţiilor de identificare, atragere şi motivare 

a persoanelor care consumă droguri din cadrul sistemului naţional de asistenţă medicală, psihologică 

şi socială, în baza evidenţelor ştiinţifice. 

În ceea ce privește aria prioritară ASISTENȚĂ SPECIALIZATĂ, obiectivele generale sunt: 

o Consolidarea serviciilor specializate integrate medicale, psihologice si sociale, destinate 

persoanelor care consumă droguri şi a serviciilor de reintegrare socială, în baza evidenţelor 

ştiinţifice. 

o Dezvoltarea unei abordări integrate a consumului de droguri în sistemele privative de libertate. 

În domeniul prioritar REDUCEREA OFERTEI DE DROGURI obiectivele generale sunt următoarele: 

o Consolidarea intervențiilor de contracarare a grupărilor de criminalitate organizată care își 

desfășoară activitatea în România sau a grupărilor de sorginte română care țintesc statele 

membre U.E. care sunt implicate în traficul de droguri și au legături cu alte amenințări la 

adresa securității naționale. 

o Întărirea capacității de detecție a cantităților mari de droguri, precursori și pre-precursori 

traficate pe teritoriul României. 

o Consolidarea mecanismului de control al circuitului licit al precursorilor si medicamentelor cu 

conținut stupefiant și de combatere a deturnării acestora, precum și prevenirea și combaterea 

producției de droguri și a cultivării ilicite a plantelor cu conținut stupefiant.  

o Intensificarea monitorizării eficace a canalelor logistice și digitale legale folosite pentru 

distribuția de droguri în volum mediu și mic și sporirea confiscărilor de substanțe ilicite prin 

intermediul acestor canale, în strânsă cooperare cu sectorul privat. 

 

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 

CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 
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În domeniul prioritar al CONSOLIDĂRII CAPACITĂȚII OPERAȚIONALE DE RĂSPUNS –COOPERARE 

INTERNAȚIONALĂ, MONITORIZARE ȘI COORDONARE obiectivele generale sunt următoarele: 

o Consolidarea angajamentului României, asumat prin documentele internaţionale şi prin cele 

bilaterale sau multilaterale la care ţara noastră este parte şi a poziţiei de partener activ în 

efortul mondial de reducere a cererii şi ofertei de droguri, precum şi a deturnării și traficului 

de precursori. 

o Sub aspectul Cercetării, Evaluării și Informării, obiectivul reprezintă dezvoltarea și 

consolidarea unui sistem integrat și flexibil de colectare a datelor privind fenomenul drogurilor, 

în vederea utilizării celor mai recente informații în procesul decizional și al formulării și aplicării 

răspunsurilor din domeniul sănătății publice și securității cetățenilor. 

o Sub aspectul Coordonării, obiectivul general este asigurarea unui cadru unitar de acţiune în 

domeniul problematicii drogurilor şi precursorilor, monitorizarea implementării politicilor 

naţionale în domeniul drogurilor, utilizarea eficientă a resurselor şi maximizarea rezultatelor 

intervenţiilor realizate. 

 

2. Proiectul OMAI pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare în Ministerul Afacerilor 

Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni 

militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor 

drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului 

afacerilor interne nr. 48/2021 se propune completarea Anexei nr. 1 la Normele de aplicare, cu 

următoarele misiuni: 

o Misiunea ONU din Bosnia şi Herţegovina (UNMIBH), 1995; 

o Misiunea Multinaţională de consiliere pe probleme de poliţie din Albania (MAPE), 1997; 

o Misiunea OSCE din Kosovo, 1999; 

o Misiunea ONU din Timorul de Est (UNMET), 1999; 

o MINUSTAH - 2004 - Misiunea Naţiunilor Unite pentru Stabilizare din Haiti; 

o Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Rafah (EUBAM Rafah), 2005; 

o Misiunea Uniunii Europene de poliţie în Kinshasa (RDC), 2005; 

o Misiunea Uniunii Europene privind statul de drept în Kosovo (EULEX), 2008-2011.” 

Totodată, pentru evitarea unor interpretări juridice contrare, precum şi pentru evitarea dublei 

reglementări, este necesară realizarea corelării dintre documentele emise de către comisiile de 

expertiză medico-militară, respectiv de către medicul de expertiză a capacităţii de muncă, prevăzute 

de Normele de punere în aplicare, şi documentele similare emise potrivit nonnelor privind 

constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiei de expertiză medico-militară, sau 

potrivit normelor privind sistemul unitar de pensii publice, după caz, prin efectuarea unor trimiteri la 

acestea din urmă. 

 

Având în vedere că Legea nr. 121/15 iunie 2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi 

operaţii în afara teritoriului statului român, cu modificările şi completările ulterioare, a fost publicată în 

MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 17 iunie 2011, care a intrat în vigoare la data de 20/06/2011, pentru 

respectarea normelor de tehnică legislativă, unitatea de reglementare, de interpretare, pentru claritatea 

normei juridice şi pentru a elimina situaţiile in care personalul MAI participant la misiuni şi operaţii să fie 

văduvit de drepturile recunoscute prin lege, Corpul Național al Polițiștilor a transmis următoarele propuneri 

și observații la acest act normativ: 

 modificarea sintagmei "în perioada 1998 - 2011" din titlul Anexei nr. I ”MISIUNILE ŞI 

OPERAŢIILE desfăşurate în teatre de operaţii/zone de misiune, astfel cum sunt definite în 

cuprinsul art. 2 lit. k) din Legea nr. 168/2020, la care a participat în perioada 1998-2011 

personalul MAI, care este îndreptăţit să beneficieze de drepturile conferite de Legea nr. 

168/2020” şi înlocuirea acesteia cu sintagma ”în perioada 1990 şi până la intrarea în vigoare a Legii nr. 

121/2011". 

 Înlocuirea sintagmei ”la care a participat/participă începând cu anul 2012 (...)" din titlul 

Anexei nr. 2 – ”MISIUNILE ŞI OPERAŢIILE desfăşurate în teatre de operaţii/zone de misiune, 

astfel cum sunt definite în cuprinsul art. 2 lit. k) din Legea nr. 168/2020, la care a 

participat/participă începând cu anul 2012 personalul MAI, care este îndreptăţit să beneficieze 

de drepturile conferite de Legea nr. 168/2020” cu sintagma "la care a participat/participă începând 

cu data intrării în vigoare a Legii nr. 121/2011”  
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