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
16.11.2018
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,
16 noiembrie 2018, ora 10.00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc şedinţa
Comisiei de Dialog social, la care a participat și Corpul Național al Polițiștilor.
Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat următoarele:
A. Proiectul de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea unor
acte normative din domeniul managementului resurselor umane.
B. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a Legii nr.142/2018 privind precursorii de droguri;
A. Dezbaterea pentru modificarea unor acte normative în domeniul resurselor
umane s-a axat pe prevederile art. 4 alin. (3) din Normele de încadrare a polițiștilor în
condiții de muncă deosebite, speciale și alte condiții, aprobate prin OMAI nr. 489/2005,
conform cărora perioada de timp cât polițistul se află pus la dispoziție nu se ia în calcul la
stabilirea timpului efectiv în condiții deosebite, speciale sau alte condiții de muncă precum
și la prevederile pct. 8.3 lit. c) din Normele metodologice pentru aplicarea Hotărârii
Guvernului nr. 1578/2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii
de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă,
tratament și recuperare, aprobate prin OMI nr.438/2003, potrivit carora perioada cât
polițistul s-a aflat pus la dispoziție nu se ia în calcul la stabilirea timpului efectiv lucrat în
condiții de muncă ce dau drept la concediu de odihnă suplimentar.
În ceea ce privește art. 4 alin. (3) din Normele aprobate prin OMAI nr.489/2005,
s-a constatat că este necesară abrogarea în totalitate a acestuia, din următoarele
considerente:
potrivit art.2 alin.(2) din Normele aprobate prin OMAI nr.489/2005, beneficiază
de încadrare în condiții de muncă deosebite, speciale și alte condiții polițiștii
care desfășoară efectiv activități sau lucrează în locuri de muncă prevăzute în
anexa la HG nr.1822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților
cu condiții deosebite, speciale și alte condiții, specifice pentru polițiști. Mai mult,
la art.4 alin.(2) din același act normativ se stabilește că perioadele de timp
aferente unor situații precum incapacitatea temporară de muncă sau concediul
de odihnă sunt considerate ca fiind lucrate în condițiile locului de muncă în care
polițistul și-a desfășurat activitatea la data apariției acestora;
în timpul în care este pus la dispoziție, polițistului i se stabilesc în scris atribuții
de către șeful unității, astfel că îndeplinirea acestor atribuții poate presupune
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tocmai desfășurarea efectivă a activităților sau lucrul în locuri de muncă
prevăzute în anexa la HG nr.1822/2004;
participarea la examene și/sau cursuri pentru dezvoltarea carierei, cu scoatere
de la locul de muncă, este o obligație de serviciu și, pe cale de consecință,
polițiștii nu pot fi privați de beneficiul de a avea continuitate în ceea ce privește
încadrarea în condiții de muncă, dacă locul în care se organizează pregătirea
profesională face parte din categoria locurilor de muncă prevăzute la pct. I din
Anexa la HG nr.1822/2004 (locuri de muncă în condiții determinate de acțiunea
câmpurilor electromagnetice, pe baza buletinelor de măsurători/de determinare
prin expertizare prin care se atestă că valoarea noxelor depășește valoarea
maximă admisă, potrivit prevederilor legislației în vigoare);
situațiile referitoare la concediul de sarcină și lăuzie, concediul de
creștere/îngrijire a copilului, concediul de studii, absența nejustificată de la
program, învoirea plătită, concediul fără plată și suspendarea din funcție se
analizează prin raportare la norma care stabilește regula privind acordarea
dreptului, respectiv art.2 alin.(2) din Normele aprobate prin OMAI nr.489/2005,
astfel că nu se mai impune enumerarea acestora.
Totodată, având în vedere că legislația aplicabilă cadrelor militare în materia
încadrării activității în condiții de muncă prevede dispoziții similare celei aplicabile
polițiștilor, din considerentele prezentate mai sus și pentru unitate de tratament s.a
statuat că se impune și abrogarea art.3 alin.(3) din OMI nr.283/2002 privind încadrarea
personalului Ministerului Afacerilor Interne în condiții de muncă deosebite, speciale și alte
condiții.
Referitor la prevederile pct.8.3 lit.c) din Normele metodologice aprobate prin OMI
nr.438/2003, s-a constatat că este necesară încetarea aplicabilității respectivei dispoziții
în privința polițiștilor puși la dispoziție. În celelalte două situații prevăzute în cuprinsul
normei în discuție, respectiv suspendarea din funcție și absența nejustificată de la
program, polițistul nu desfășoară activități, astfel că norma trebuie să rămână aplicabilă
în continuare.
B. Potrivit Legii nr.142/2018 o serie de aspecte care vizează aplicarea practică a
dispozițiilor conținute de respectivul act normativ, și implicit, a celor patru regulamente
precitate, urmează a fi detaliate în cuprinsul unui regulament de aplicare a legii, aprobat
prin hotărâre a Guvernului. Anterior intrării în vigoare a Legii nr.142/2018, aplicarea
acquis-ului european în materia precursorilor de droguri s-a realizat, prin Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, și
prin Hotărârea Guvernului nr.358/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor
de droguri, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.489/2002 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale Antidrog.
Având, însă, în vedere abrogarea OUG nr.121/2006, este necesară elaborarea unui
nou regulament care să asigure aplicarea corespunzătoare a Legii nr.142/2018.
Proiectul de act normativ dezbatut are în vedere asigurarea aplicării Legii
nr.142/2018, sens în care sunt reglementate, în principal, următoarele:
 modelul
cererilor
pentru
acordarea
licențelor/licențelor
speciale,
a
înregistrărilor/înregistrărilor speciale și a autorizațiilor de import/export de
precursori de droguri, tipurile de documente necesar a fi anexate la acestea de către
operatori sau titulari și modalitatea de transmitere la Agenția Națională Antidrog
(ANA) din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
 metodologia de analiză, la nivelul Agenției Naționale Antidrog, a cererilor pentru
acordarea licențelor/licențelor speciale, a înregistrărilor și a autorizațiilor de
import/export de precursori de droguri, inclusiv termenele stabilite în sarcina ANA
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pentru procesarea cererilor și de transmitere a documentelor solicitate de operatorii
de precursori de droguri;
refuzul acordării licențelor/licențelor speciale, înregistrărilor/înregistrărilor speciale,
autorizațiilor de import/export, suspendarea sau revocarea lor;
perioada de valabilitate a licențelor/licențelor speciale, înregistrărilor/înregistrărilor
speciale, autorizațiilor de import/export;
acordarea autorizațiilor de export prin procedura simplificată prevăzută de art.11
din Regulamentul delegat nr. 2015/1.011;
modalitatea de transmitere a listei substanțelor neclasificate, stabilită la art.13
alin.(2) și art.17 alin.(3) din Legea nr.142/2018, precum și de comunicare a
informațiilor privind tranzacțiile cu substanțe clasificate din categoriile 1, 2, 3 și 4
aferente anului precedent și estimarea necesarului de astfel de substanțe pentru
anul în curs;
comunicarea informațiilor privind tranzacțiile cu substanțe clasificate de către
operatorii de precursori de droguri (persoane juridice sau fizice), exceptați de la
obligația înregistrării;
modalitatea de constituire și gestionare a bazei naționale de date privind precursorii
de droguri;
desemnarea punctului unic de contact responsabil de aplicarea dispozițiilor privind
precursorii de droguri, această atribuție urmând a fi exercitată de Serviciul
precursori din cadrul ANA;
reglementarea obligativității în sarcina transportatorului, operatorului sau
utilizatorului, după caz, de notificare a Agenţiei Naţionale Antidrog, a oricărui
eveniment survenit pe parcursul efectuării unui transport de precursori de droguri,
dar şi în orice altă situaţie (producție, depozitare etc), care presupune eliberarea
accidentală de precursori de droguri, pierdere, distrugere sau furt de precursori de
droguri;
reglementarea aspectelor legate de depozitarea precursorilor de droguri ridicați în
vederea confiscării, prevederi care se regăsesc inclusiv în regulamentul de aplicare
a OuG nr.121/2006 (în prezent abrogată), fiind păstrate în cuprinsul actualului
proiect de act normativ;
valorificarea precursorilor de droguri intrați în proprietatea privată a statului, dar și
a celor confiscați sau predați, în custodie, la încetarea activității cu precursori de
droguri și care nu pot fi valorificați;
stabilirea modelului-cadru al procesului-verbal de constatare și sancționare a
contravențiilor prevăzute la art.18 din Legea nr.142/2018;
aspecte legate de efectuarea controalelor de către autoritățile și instituțiile
prevăzute la art.16 din Legea nr.142/2018 (controale planificate sau inopinate
derulate singular sau în echipe mixte);
aspecte referitoare la prelevarea de probe, prevăzută la art.17 alin.(1) lit.d) din
Legea nr.142/2018, aceasta urmând a se realiza în eşantioane reprezentative şi cu
respectarea măsurilor de protecţie stabilite în fişa cu date de securitate, în prezenţa
persoanei responsabile de activitatea cu precursori de droguri, şi a unui specialist
din cadrul operatorului desemnat de reprezentantul legal al acestui, după caz;
aspecte legate de prelucrările de date cu caracter personal efectuate de către
autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 16 din Legea nr.142/2018 etc.
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