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M I N U T A

întâlnirii reprezentanților MDRAP cu cei ai organizațiilor sindicale/profesionale 
din domeniul poliției locale,

care a avut loc în data de 16 februarie 2015, ora 1700, la sediul M.D.R.A.P. 

În cadrul activităţilor de dialog social desfăşurate între M.D.R.A.P. şi partenerii sociali din
domeniul de activitate al ministerului, în data de 16 februarie 2015, ora 1700, la sediul
M.D.R.A.P. din str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sector 5, Bucureşti a avut loc întâlnirea
între  reprezentanții  MDRAP  și  cei  ai  organizațiilor  sindicale/profesionale  din  domeniul
poliției locale.

Şedinţa a fost condusă de doamna Secretar de Stat, Sirma CARAMAN.

Tema întâlnirii : - aplicarea OUG nr. 65/2014 pentru modificarea unor acte normative  și
OG nr. 7/2015 pentru completarea art. 351 din Legea poliţiei locale nr.
155/2010; 

  - proiectul de HG privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare
a drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea poliției locale  nr.
155/2010.

În cadrul întâlnirii au luat cuvântul reprezentanții organizațiilor sindicale / profesionale
menționați la punctul C din Minută.
În urma dezbaterilor au rezultat următoarele propuneri / solicitări din partea acestora:

- Modificarea art. XI al OUG nr. 65/2014 pentru modificarea unor acte normative în
sensul acordării normei de hrană întregului personal al poliției locale.

- Modificarea proiectului de HG  privind stabilirea metodologiei și  a regulilor  de
aplicare a drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea poliției locale  nr.
155/2010, după cum urmează:
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I. Norma de hrană să fie calculată pe zile calendaristice și nu pentru zilele lucrate
efectiv.

II. Norma de hrană exprimată în valoare calorică să fie în conformitate cu Norma
nr. 6 (5010 calorii om/zi) din Anexa nr. 1 la OG nr. 26/201994, fiind cea acordată
militarilor și polițiștilor;

III. Valoararea financiară a normei  de hrană corespunzătoare Normei  nr.  6 (5010
calorii  om/zi)  în  valoare  de  24  lei/zi,  conform  Ordinului  ministrului  apărării
naționale nr. M.S. nr. 117/2009, să fie aplicată în mod unitar de toate uat-urile
care au structuri de poliție locală. În acest sens, a fost invocată Directiva CE nr.
2000/78/CE  de  creare  a  unui  cadru  general  în  favoarea  tratamentului  egal
privind ocuparea forței de muncă și condițiile de muncă. 

IV.  Eliminarea  art.  8  din  proiectul  de  HG  menționat  mai  sus,  potrivit  căruia
În cazul în care în bugetul local nu există resurse financiare suficiente pentru a
susţine  acordarea  normei  de  hrană  stabilită  potrivit  prezentei  hotărâri,
autorităţile administraţiei publice locale pot stabili niveluri inferioare valorii
financiare de referinţă. 

         În încheierea dezbaterilor, doamna Secretar de Stat Sirma Caraman a subliniat
întreaga deschidere a MDRAP pentru un dialog direct și constructiv cu toți factorii implicați
în vederea găsirii celei mai bune soluții care să confere personalului poliției locale statutul
pe care îl merită potrivit atribuțiilor și competențelor conferite de lege. De asemenea a
precizat  că proiectul  de HG privind stabilirea metodologiei  și  a regulilor  de aplicare a
drepturilor  prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea politiei  locale nr. 155/2010 a fost
postat pe site-ul MDRAP în data de 16 februarie 2015 și a fost transmis spre consultare, în
conformitate cu prevederile HG nr. 521/2005, atât structurilor asociative ale autorităților
administrației  publice  locale,  în  calitate  de angajator,  cât  și  organizațiilor  sindicale  /
profesionale  din  domeniul  poliției  locale  (SNPV  ProLex,  FSAPCLR  COLUMNA,  FNPLR  și
USPLR).
La întâlnire, au participat :

A. Reprezentanţii MDRAP :
- Sirma CARAMAN, Secretar de Stat;
- Daniel Iustin MARINESCU, Director general, Direcția Generală Administrație Publică;
- Dorin CIOMAG, Şef serviciu, Direcţia Generală Avizare, Contencios, Relaţia cu Parlamentul şi

Dialog Social-Serviciul Dialog Social şi Relaţia cu Parlamentul;
- Ion  POPESCU,  Consilier,  Direcţia  Generală  Avizare,  Contencios,  Relaţia  cu  Parlamentul  şi

Dialog Social-Serviciul Dialog Social şi Relaţia cu Parlamentul;
- Dan ZAHARIA,  Consilier,  Direcţia  Generală  Avizare,  Contencios,  Relaţia  cu  Parlamentul  şi

Dialog Social-Serviciul Dialog Social şi Relaţia cu Parlamentul.

B.     Reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice :

        Alexandra Patricia BRAICA, Secretar de Stat – Cabinet ministru delegat pentru dialog social.
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C.     Reprezentanţii organizațiilor sindicale / profesionale din domeniul poliției locale :  

 Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilor ProLex (afiliat la CSN MERIDIAN - Uniunea
Sindicatelor Funcţionarilor Publici şi Personalului Contractual  FORŢA LEGII) :

- Vasile LINCU, Președinte;
- Romulus STOENESCU, Lider organizație sindicală polițiști locali - sector 2, București
- Marius NICULIN, Lider organizație sindicală polițiști locali Giurgiu.

 Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală din România COLUMNA
(afiliată la CNSLR Frăția) :

- Ciprian Lucian PUIU, Secretar general;
- Alexandru COSMIN, Membru.

 Federația Națională a Polițiștilor Locali din România :
- Aurel  DOBRILĂ,  Președinte,  director  general-Direcția  Generală  a  Poliției  Locale  sector  2,

București; 
- Ovidiu BANGA, Vicepreședinte.

    Uniunea Sindicatelor Polițiștilor Locali din România :
- Costin Viorel MIRCEA, Vicepreședinte;
- Florin BULMAGĂ, Vicepreședinte;
- Georgiu cristian- vicepresedinte
- Nicolae ZAHANAGIU, Membru
-
-

Întocmit:cons.sup.Ion Popescu;Cons.sup.Dan Zaharia
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