AMENDAMENTE
propuse la Proiectul OMAI privind aprobarea normelor de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru
recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și
acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat
Proiectul OMAI privind aprobarea
normelor de aplicare în Ministerul
Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020
pentru recunoașterea meritelor
personalului participant la acțiuni
militare, misiuni și operații pe teritoriul
sau în afara teritoriului statului român
și acordarea unor drepturi acestuia,
familiei acestuia și urmașilor celui
decedat

Propuneri și sugestii cu valoare de
recomandare

Art. 2 - În sensul prezentelor norme,
termenii și expresiile de mai jos au
următoarele semnificații:
a) unităţi ale MAI - structuri
organizatorice ale MAI care dispun de stat
de organizare;
b) unitatea MAI interesată:
1. structura organizatorică a MAI în care
îşi desfăşoară/şi-a desfăşurat activitatea
personalul participant la acţiuni militare,
misiuni şi operaţii;

Articolul 2 lit. b) pct. 1 sa aibă urmatorul
cuprins :
Articolul 2 lit b) pct. 1 unitatea MAI
interesată:
1. structura organizatorică a MAI în care îşi
desfăşoară/şi-a desfăşurat activitatea
personalul participant la acţiuni militare,
misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara
teritoriului statului român;

Motivare

Legea nr. 168/2020 reglementează modalitățile
de recunoaștere a meritelor personalului
participant la acțiuni militare, misiuni și operații
inclusiv pe teritoriul statului român, începând cu
anul 1990, ocazie cu care amintim misiunile
desfășurate de către personalul MAI în perioada
mineriadelor, iar în actuala formă a proiectului
normelor de aplicare ale acestei legi nu se face
referire la acțiunile, misiunile sau operațiile
desfășurate pe teritoriul statului român.

Art. 3 - În aplicarea art. 2 lit. b) din Legea Articolul 3 după lit. aa), se completează având Având în vedere că mandatul misiunilor vizează
nr. 168/2020, acţiuni militare, misiuni şi urmatorul cuprins :
domeniul afacerilor interne din statele gazdă,
operaţii în afara teritoriului statului român
bb) Misiunea Uniunii Europene din R.D. pentru a evita actualizarea frecventă a OMAI, cu
sunt următoarele:
Congo (EUPOL KINSHASA 2004- fiecare participare a unui lucrător din instituție la
a) Misiunea ONU din Republica
2007) ;
respectiva misiune, este necesară adăugarea
Democrată Congo (MONUSCO)
cc) Misiunea Uniunii Europene de
acestora în cuprinsul prezentului ordin.
b) Misiunea Naţiunilor Unite pentru
asistență la frontieră în Rafah
Stabilizare
din
Haiti
(EUBAM Rafah);
EUPOL KINSHASA și-a desfășurat activitatea
(MINUSTAH)
dd) Misiunea Uniunii Europene de în perioada 2004- 2007, ulterior fiind redenumită
c) Misiunea Naţiunilor Unite pentru
asistență la frontieră în Libia EUPOL RDC, mandatul misiunii fiind acela de a
Sprijinirea Justiției în Haiti
(EUBAM Libia);
monitoriza, îndruma și consilia activitatea de
(MINUJUSTH)
ee) Misiunea Uniunii Europene de
constituire și operaționalizare inițială a IPU
d) Misiunea Organizației Națiunilor
Consolidare a Capacității în Somalia
(Unitatea Integrată de Poliție) - fiind o misiune
Unite de menţinere a păcii din
(EUCAP Somalia);
de consiliere, conform art. 2 lit. b) din Legea nr.
Sudanul de Sud (UNMISS)
ff) Misiunea Uniunii Europene din
168/2020.
e) Misiunea Națiunilor Unite de
Kosovo (EULEX Kosovo);
menținere a păcii în Cipru
gg) Misiunea ONU din Timorul de Est
Mandatul misiunii EUBAM Rafah este acela de
(UNFICYP)
(UNMIT);
a asista EUPOL COPPS în sarcinile sale
f) Misiunea Integrată a Naţiunilor
hh) Misiunea ONU din Bosnia și
suplimentare în ceea ce privește pregătirea
Unite de stabilizare în Mali
Herțegovina (UNMIBH);
personalului Autorității Palestiniene cu atribuții
(MINUSMA)
ii) Misiunea Specială de Monitorizare a
în managementul și controlul frontiere-fiind o
g) Misiunea
Multidimensională
OSCE în Ucraina (OSCE
misiune de pregătire a personalului de aplicare a
Integrată a Organizației Națiunilor
UCRAINA) ;
legii din statul afectat - fiind o misiune pregătire
Unite de stabilizare în Republica
jj) Misiunea Uniunii Europene de
a personalului de aplicare a legii din statul afectat
Centrafricană (MINUSCA)
Consiliere pentru reforma sectorului
și de consiliere, conform art. 2 lit. b) din Legea
h) Misiunea de Asistență a Națiunilor
securității civile în Irak (EUAM Irak); nr. 168/2020.
Unite din Libia (UNSMIL)
kk) Misiunea Uniunii Europene de
i) Misiunea Uniunii Europene de
Consiliere în Republica Centrafricană EUBAM Libia are mandat să sprijine UNSMIL
asistenţă la frontieră în Moldova și
(EUAM RCA).
în efortul de consolidare a capacității poliției
Ucraina (EUBAM)
libiene. UNSMIL este inclusă în proiectul OMAI
j) Misiunea Uniunii Europene din
la art. 3 lit. h).
Niger (EUCAP SAHEL Niger)
Consolidarea capacității include componenta de
k) Misiunea de Poliţie a Uniunii
pregătire a personalului, conform definiției

Europene din Afganistan (EUPOL)
l) Misiunea Uniunii Europene de
Consiliere
pentru
reforma
sectorului securității civile în
Ucraina (EUAM UCRAINA)
m) Misiunea Uniunii Europene din
R.D. Congo (EUPOL Congo)
n) Misiunea de Poliție a Uniunii
Europene
pentru
teritoriile
palestiniene (EUPOL COPPS)
o) Misiunea UE din Bosnia şi
Herţegovina (EUPM)
p) Misiunea
Uniunii
Europene
EUCAP SAHEL Mali
q) Misiunea
ONU
MONUC
MONUSCO Congo R.D. Congo
r) Misiunea ONU UNMIL Liberia
s) Misiunea
NATO
BosniaHerțegovina IFOR NATO
t) Misiunea
NATO
BosniaHerțegovina SFOR NATO
u) Misiunea ONU în Kosovo UNMIK
v) Misiunea OSCE KVM în KosovoMacedonia
w) Misiunea NATO în Kosovo KFOR NATO
x) Misiunea OSCE FYROM în
Macedonia
y) Misiunea UE - EUMM Georgia
z) Misiunea NATO ISAF Afganistan
aa) Misiunea NATO RSM Afganistan

Parlamentului European și Consiliului – fiind o
Misiune de pregătire a personalului de aplicare a
legii din statul afectat și de consiliere, conform
art. 2 lit. b) din Legea nr. 168/2020.
Mandatul misiunii EUCAP Somalia (20162020) a fost acela de a sprijini autoritățile
somaleze să dezvolte legislația necesară și să
înființeze autorități judiciare, precum și prin
oferirea de îndrumare, consiliere, pregătire și
echipament autorităților civile maritime de
aplicare a legii.
Iar în perioada 2020-2022 EUCAP Somalia va
susține autoritățile somaleze în dezvoltarea
legislației necesare și în înființarea autorităților
judiciare prin: a) oferirea de îndrumare,
consiliere, pregătire și a echipamentului necesar
entităților somaleze civile maritime de aplicare a
legii - fiind o Misiune de pregătire a personalului
de aplicare a legii din statul afectat și de
consiliere, conform art. 2 lit. b) din Legea nr.
168/2020.

Mandatul misiunii EULEX KOSOVO în
perioada 2008-2018 a fost acela ca, în deplină
cooperare cu Programele de Asistență ale
Comisiei Europene, să își îndeplinească
mandatul prin monitorizare, îndrumare și
consiliere, menținând anumite responsabilități
executive, precum și să monitorizeze, să îndrume
și să consilieze instituțiile responsabile din
Kosovo în toate ariile aflate în legătură cu
domeniul legal (inclusiv serviciile vamale),
menținând anumite responsabilități executive.
Din 2018 până în prezent EULEX KOSOVO va

monitoriza, îndruma și consilia Serviciul
Penitenciar Kosovo – fiind o misiune de
consiliere, conform art. 2 lit. b) din Legea nr.
168/2020.
Mandatul misiunii ONU din Timorul de Est
constă în susținerea guvernului și instituțiilor
relevante în vederea consolidării stabilității,
facilitării unei culturi de guvernanță democratică
și facilitarea dialogului politic; Intensificarea
eforturilor, prin colaborarea cu partenerii, pentru
a sprijini cu pregătire, îndrumare, dezvoltare
instituțională și consolidarea PNTL (Poliției
Naționale a Timorului de Est) – fiind o misiune
de asigurare a trecerii de la starea de conflict la
starea de normalitate în statul afectat, precum și
de pregătire a personalului de aplicare a legii din
statul afectat, conform art. 2 lit.b) din Legea nr.
168/2020.
Mandatul misiunii ONU din Bosnia și
Herțegovina (UNMIBH) este reprezentat de
consilierea personalului și forțelor de aplicare a
legii; -pregătirea personalului de aplicare a legii
– fiind o misiune de pregătire a personalului de
aplicare a legii din statul afectat, precum și de
consiliere, conform art. 2 lit. b) din Legea nr.
168/2020.
Mandatul misiunii Speciale de Monitorizare a
OSCE în Ucraina (OSCE UCRAINA):
-să culeagă informații și să raporteze privind
situația de securitate în aria de operații;
-să stabilească și raporteze fapte ca răspuns la
incidente specifice, inclusiv ele privind pretinse
violări ale principiilor și angajamentelor

fundamentale ale OSCE;
-să faciliteze dialogul al nivel local pentru a
reduce tensiunile și a promova normalizarea
situației – fiind o misiune de monitorizare a
acordurilor de încetare a focului, precum și de
asigurare a trecerii de la starea de conflict la
starea de normalitate în statul afectat, conform
art. 2 lit. b0 din Legea nr. 168/2020.
Obiectivul strategic al misiunii Uniunii
Europene de Consiliere pentru Susținerea
Reformei Sectorului de Securitate în Irak
(EUAM Irak) este reprezentat de oferirea
consilierii și expertizei autorităților irakiene la
nivel strategic pentru identificarea și definirea
cerințelor pentru o implementare coerentă a
Reformei Sectorului de Securitate – fiind o
misiune de consiliere, conform art. 2 lit. b) din
Legea nr. 168/2020.
Mandatul misiunii Uniunii Europene de
Consiliere în Republica Centrafricană
(EUAM RCA) este acela de a oferi consiliere la
nivel strategic Ministerului Internelor și
Securității Publice și Forțelor Interne de
Securitate ale Republicii Centrafricane, pentru a
susține transformarea lor sustenabilă într-un
furnizor de securitate mai coerent, sub autoritate
națională și în strânsă coordonare cu Delegația
UE în Republica Centrafricană, EUTM RCA,
MINUSCA, UNPOL, Uniunea Africană și alți
actori relevanți internaționali – fiind o misiune
de consiliere, conform art. 2 lit. b) din Legea nr.
168/2020.
Introducerea unui nou alineat este necesară

--------------------------------------------------

La art. 3 se introduce alin. 2, astfel:
(2) Perioadele de participare la acțiuni
militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în
afara teritoriului statului român de până la 120
zile, dintre cele menționate la alin. 1) sau
stabilite prin ordine ale conducătorilor
instituțiilor din cadrul sistemului național de
apărare, ordine publică și securitate națională,
vor fi luate în calcul, cumulativ, pentru
acordarea calității de „Veteran din teatrele de
operații”.

Art. 4 - (1) Prin misiuni cu potenţial
ridicat de risc, desfăşurate pe teritoriul
statului român, în sensul prevederilor art.
2 lit. b) din Legea nr. 168/2020, se înţeleg
următoarele:
a) activitățile de pregătire și exercițiile, cu
trageri specifice, în teren, în aer, pe/sub
apă, activitățile de alpinism, parașutism și
scufundări;
b) activități de testare și evaluare a tehnicii
din dotare, armamentului, munițiilor,
explozibililor sau a altor asemenea
produse cu grad ridicat de periculozitate;
c) misiunile dispuse pe timpul cărora
condițiile de desfășurare a acestora se
agravează
astfel
încât
determină
producerea unor consecinţe grave pentru
viaţa şi sănătatea personalului;

pentru asigurarea unui tratament egal între
diferitele categorii de personal din cadrul MAI.
Astfel, un lucrător MAI încadrat din sursă
externă sau prin transfer din altă instituție din
cadrul sistemului național de apărare, ordine
publică și securitate națională, care, anterior
încadrării ori transferului în MAI, a fost într-o
acțiune militară/misiune/operație stabilită prin
ordin al conducătorului acelei instituții, dar care
nu se regăsește în lista misiunilor specifice MAI,
nu va putea valorifica respectiva perioadă, deși
Legea nr. 168/2020 prevede această posibilitate
la Art. 4 alin (1) Personalul participant la acțiuni
militare, misiuni și operații desfășurate în teatre
de operații/zone de misiuni, cel puțin 120 de zile,
neîntrerupt sau cumulativ, are calitatea de
„Veteran din teatrele de operații“.

La art. 4 alin. 1 se adaugă lit. d) ce va avea Introducerea acestei prevederi este necesară
următorul cuprins:
având în vedere faptul că Legea nr. 168/2020 se
referă inclusiv la acțiunile, misiunile și
Misiunile la care au participat efective ale operațiunile desfășurate pe teritoriul statului
MAI în contextul stărilor de urgență sau de român începând cu anul 1990, ocazie cu care
alertă și au fost desfășurate una sau mai multe efectivele MAI au acționat în mai multe rânduri
activități dintre cele prevăzute la lit. a), b) sau pentru înlăturarea pericolelor generate de
c) ale alin. (1)
mineriade prin tulburarea gravă a ordinii liniștii
publice cu impact asupra societății civile cât și
asupra valorilor sociale ocrotite de Constituție.

Art. 6 - (1) În situațiile prevăzute la art. 5
alin. (1), calitatea de „Veteran din teatrele
de operații” se conferă în maximum 60 de
zile de la încheierea participării la acțiunea
militară, misiunea sau operația desfăşurate
în teatre de operaţii/zone de misiuni, prin
ordin al ministrului afacerilor interne.
(2) Pentru situația prevăzută la art. 5 alin.
(2), calitatea de „Veteran din teatrele de
operații” se acordă prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea ministrului
afacerilor interne, pe baza evenimentelor
consemnate în documentele oficiale ale
unității/organizației internaționale care
gestionează respectiva acțiune militară,
misiune sau operație.

Art. 8 - Propunerile pentru conferirea
calității de „Veteran din teatrele de
operații” se trimit de unitatea MAI
interesată în maximum 30 de zile de la
încheierea participării la acțiunea militară,
misiunea sau operația desfăşurate în teatre

La art. 6 se introduc două noi alineate și vor
avea următorul cuprins:
(3) Calitatea de „Veteran din teatrele de
operații” se recunoaște la nivelul MAI și
personalului care a participat la acțiuni
militare, misiuni și operații în afara
teritoriului statului român în calitate de
angajat al unei alte instituții din cadrul
sistemului național de apărare, ordine publică
și securitate națională, prin ordin de ministru
sau pe baza ordinului conducătorului
instituției din care personalul MAI a făcut
parte la momentul participării la respectiva
acțiune militară, misiune sau operație.

Introducerea unui nou alineat este necesară
pentru cazurile în care în cadrul MAI activează
personal care a dobândit calitatea de veteran fie
în baza OUG nr. 82/2006, fie în baza Legii nr.
168/2020 ca urmare a participării la misiuni
internaționale în calitate de angajat al unei alte
structuri din Sistemul Național de Apărare,
Ordine Publică și Securitate Națională.

(4) Pentru personalul care a încheiat turul de
serviciu cu o durată de peste 120 zile în cadrul
unei acțiuni militare, misiuni sau operații în
afara teritoriului statului român înaintea
intrării în vigoare a Legii 168/2020, calitatea
de „Veteran din teatrele de operații” se acordă
începând cu data intrării în vigoare a
prezentelor norme de aplicare, prin ordin al
ministrului afacerilor interne.

Introducerea acestui alineat este necesară întrucât
normele nu stabilesc cum dobândește calitatea de
„Veteran din teatrele de operații” personalul care
a încheiat misiunile înaintea intrării in vigoare a
Legii nr.168/2020, existând astfel un vid
legislativ ce poate da naștere unor interpretări
discreționare.

La art. 8 se introduce alin. 2 și va avea
următorul cuprins:

Structurile de resurse umane gestionează
dosarele de personal cuprinzând inclusiv detaliile
și documentele de participare la misiuni
internaționale, fiind necesară o clarificare în
acest sens, conform propunerii de modificare a
art. 8.

(2) Pentru personalul MAI care a încheiat
turul de serviciu cu o durată de peste 120 zile
în cadrul unei acțiuni militare, misiuni sau

de operaţii/zone de misiuni, centralizat,
prin
inspectoratele generale/similare,
Direcţiei generale management resurse
umane, denumită în continuare DGMRU.

operații în afara teritoriului statului român și
este în activitate în cadrul MAI, propunerile
pentru acordarea calității de „Veteran din
teatrele de operații” se fac de către structurile
de resurse umane pe al căror stat de
organizare se regăsește

Propunerile de modificare aparțin Sindicatului Polițiștilor Europeni “Europol”.

