MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR
BIROUL EXECUTIV CENTRAL
INFORMARE
cu privire la participare Corpului Național al Polițiștilor la ședința Comisiei
de dialog social organizată la sediul Ministerului Afacerilor Interne în data
de 14.04.2021
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 miercuri, 14 aprilie 20121, ora 08.15, 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 Lege privind participarea studenților și a elevilor din instituțiile de
învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activități din străinătate;
2. Proiectul de Lege privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea
unor acte normative;
3. Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei naționale privind
imigrația pentru perioada 2021 - 2024, a Planului de acțiune pe perioada 2021 2022 pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada
2021 - 2024, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului
nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării
Strategiei naționale privind imigrația.

1. Proiectul de lege privind participarea studenților și a elevilor din instituțiile de

învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activități din străinătate va
contribui la crearea cadrului legislativ necesar participării elevilor și a studenților la
activități de pregătire circumscrise procesului de învățământ desfășurate în străinătate.
Astfel, prin intermediul proiectului de act normativ se are în vedere stabilirea drepturilor de
cazare, diurnă și transport aferente participării la activitățile desfășurate în străinătate.
De asemenea, proiectul de act normativ reglementează și:
 acordarea de asigurări de sănătate, pentru invaliditate și deces (în situația în care
acestea nu sunt suportate de către partenerul extern);
 posibilitatea acordării pensie de invaliditate în situații anume prevăzute;
 luarea în considerare a cheltuielilor aferente deplasării în străinătate a elevilor și a
studenților pe perioada participării la activitățile în străinătate, la calculul
cheltuielilor efectuate în total pe timpul școlarizării;
 obligativitatea restituirii de către elevi și studenți a cheltuielilor efectuate de
instituțiile de învățământ ale M.A.I. cu ocazia participării acestora la activități în
străinătate, în situații expres prevăzute.
2. Proiectul de Lege privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea
unor acte normative
Ca element de noutate, proiectul de act normativ prevede constituirea Registrului național
electronic privind operațiunile cu precursori de explozivi restricționați, denumit în
continuare, registrul național electronic, aplicație informatică ce va fi pusă la dispoziția
operatorilor economici, cu titlu gratuit, de către Inspectoratul General al Poliției Române,
pentru a ţine evidenţa strictă a precursorilor de explozivi restricționați, în vederea
monitorizării tranzacţiilor efectuate cu aceștia, și în care se înscriu anumite date referitoare
la fiecare tranzacţie cu aceștia.
La aceste baze de date vor putea avea acces autoritățile și instituțiile publice cu atribuții în
controlul respectării regimului instituit prin proiect, precum și instituțiile din sistemul de
apărare, ordine publică și siguranţă naţională, la cererea motivată a acestora, în
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considerarea existenței posibilității utilizării improprii la fabricarea ilicită de explozivi. Se
prevede că accesul se va putea realiza pe bază de protocol încheiat cu Inspectoratul
General al Poliției Române, urmând ca prin aceste protocoale să se stabilească
competenţele de acces, precum şi orice alte proceduri referitoare la gestionarea baze de
date. În raport de acest aspect, este de precizat faptul că și Legea nr.49/2018 reglementa
un mecanism similar de cooperare, în baza unor protocoale încheiate cu I.G.P.R.

3. Proiectul de H O T Ă R Â R E de Guvern pentru aprobarea Strategiei naționale privind

imigrația pentru perioada 2021 - 2024, a Planului de acțiune pe perioada 2021 2022 pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada
2021 - 2024, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei
naționale privind imigrația.
Prin implementarea noii strategii naționale privind imigrația se urmăreşte dezvoltarea unui
sistem de includere a unor mecanisme de migrație temporară, cât și pe termen lung, inclusiv
prin măsuri de facilitare a admisiei străinilor pe teritoriul naţional.
Măsurile propuse în materie de admisie vor contribui la acoperirea deficitului existent pe
piaţa forţei de muncă, încadrarea studenţilor şi cercetătorilor, dezvoltarea turismului
românesc pe plan extern, valorificarea potenţialului turistic concomitent cu dezvoltarea
industriei turistice la nivel naţional, creșterea economică.
Un cadru clar și bine pus în aplicare privind căile legale de intrare în UE, printr-un sistem de
vize eficient, va contribui la reducerea factorilor care stimulează intrarea și șederea ilegală,
contribuind la creșterea securității frontierelor europene, precum și a siguranței fluxurilor de
migranți. Obiectivele în materie de admisie vor urmări adaptarea politicilor la modificările
aduse Codului de vize.
Prin măsurile de informare a străinilor se urmăreşte limitarea migraţiei ilegale prin folosirea
unor mijloace eficiente de informare a resortisanţilor statelor terţe cu potenţial migrator
ridicat. De asemenea, se va pune accentul pe informarea migranților cu privire la condițiile
de angajare în muncă și a consecințelor ce decurg din nerespectarea acestora.
Având în vedere contextul internațional, regional şi naţional cu privire la fluxurile migratorii,
dar mai ales odată cu aplicarea în totalitate a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, pentru
autorităţile române trebuie să constituie o prioritate intensificarea cooperării, aspect ce va
conduce la creșterea eficienţei în domeniul prevenirii şi combaterii imigraţiei ilegale.
Pentru punerea în aplicare a măsurilor de returnare este necesară dezvoltarea cooperării cu
țările membre ale UE și misiunile diplomatice ale statelor terţe din România, pentru obținerea
documentelor de călătorie într-un timp cât mai scurt, în vederea returnării migranților ilegali
în țara de origine cât mai repede posibil pentru ridicarea presiunii exercitate pe centrele de
custodie publică.
Pe linie de azil, va fi continuat procesul de adaptare a procedurilor şi instrumentelor în
domeniu, precum şi stabilirea unui set de standarde uniforme privind protecția și drepturile
acordate beneficiarilor de protecție internațională. În general, aceste propuneri vor simplifica
și vor scurta durata procedurii de azil și a procesului decizional, vor descuraja deplasările
secundare ale solicitanților de azil și vor crește perspectivele de integrare ale celor care au
dreptul la protecție internațională.
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