
 

Afiliat:  
Blocul National Sindical 
Federatia Publisind                         
                                                                    Nr. 4151 din 28.06.2021 
  

  
 
 Către:  Ministerul Afacerilor Interne 
    

În atenția: Președintelui Comisiei de Dialog Social 
 

 
Având în vedere ședința Comisiei de dialog social organizată în data de 28.06.2021 referitoare la 
proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind 
Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, vă supunem atenției următoarele 
chestiuni prealabile iar în tabelul anexat propunerile și observațiile aduse la cunoștință verbal și 
în cadrul Comisiei de Dialog Social: 
 

1. Ne arătăm nemulțumirea față de termenul scurt dintre data de 25.06.2021, ora 15:00 și 
data de 28.06.2021, ora 08:30, pentru a formula propuneri cu privire la proiectul de OUG 
de modificare a Statutului Polițistului, în condițiile în care obiectul de reglementare era 
cunoscut încă de acum aproximativ 2 luni, când s-a adoptat noua organizare a Academiei 
de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. 

2. Nu există nicio justificare pentru care Comisia de dialog social nu este organizată fizic, la 
sediul Ministerului Afacerilor Interne, mai ales în condițiile în care, cu alte ocazii când 
incidența de infectare era de  două zeci de ori mai mare decât cea înregistrată în prezent, 
s-au organizat ședințe fizice. În acest sens, solicităm să aveți în vedere ca următoarele 
ședințe să fie organizate cu prezență fizică. 

3. Proiectul actual reprezintă o desconsiderare a categoriei agenților de poliție care dacă ar 
dori să urmeze forma de masterat profesional, așa cum este reglementată, ar însemna că ar 
trebui să-și dea demisia din funcție și să nu li se ia în considerare masteratele deja 
absolvite la nivelul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. 

 
Față de cele de mai sus, vă rugăm să ne comunicați aprecierile dumneavoastră față de 
oportunitatea preluării sau respingerii acestor observații 
 
 Cu deosebită stimă și considerație,   

 

PREŞEDINTELE SINDICATULUI POLIŢIŞTILOR EUROPENI 
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Drd. Cosmin Andreica 
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