Referat de aprobare
a proiectului Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și
completarea Normelor metodologice pentru stabilirea atribuțiilor
structurilor Ministerului Afacerilor Interne în vederea aplicării
prevederilor Legii nr. 105/2012 privind detașarea experților naționali la
instituțiile și organismele Uniunii Europene, aprobate prin Ordinul
ministrului afacerilor interne nr. 8/2016
I. Cadrul juridic referitor la detaşarea experţilor naţionali, denumiți în
continuare END, la instituţiile şi organismele Uniunii Europene este reprezentat de
Legea nr. 105/20121. În vederea aplicării prevederilor actului normativ anterior
menționat, la nivelul MAI a fost emis Ordinul nr. 8/20162. Obiectul de reglementare al
acestuia l-a constituit stabilirea unui cadru unitar privind parcurgerea procedurilor
necesare detaşării personalului din cadrul unităţilor, instituţiilor sau structurilor MAI,
la instituţiile şi organismele Uniunii Europene (UE).
În concret, au fost reglementate aspecte precum:
- organizarea sistemului de gestionare a problematicii END;
- etapele procesului de detaşare;
- experţii naţionali fără plată şi experţii naţionali în pregătire profesională.
Potrivit actualei reglementări, ministrul afacerilor interne semnează, printre
altele, următoarele documente aferente participării personalului din cadrul aparatului
central al MAI şi al structurilor fără personalitate juridică din subordinea MAI, la
procedura de selecție în vederea detașării:
- răspunsul la solicitarea persoanei care intenţionează să participe la un concurs
pentru ocuparea unui post de END. În acest context, menționăm faptul că persoana în
cauză este obligată să solicite acordul angajatorului3 în cadrul căruia îşi desfăşoară
activitatea cu privire la eventuala detaşare la o instituţie sau organism al UE, anterior
participării la procedurile de selecţie. În cuprinsul răspunsului, trebuie să se
menţioneze în mod expres dacă angajatorul este sau nu de acord cu detaşarea la
instituţia sau organismul Uniunii Europene, precum şi, dacă este cazul, motivele
pentru care nu este de acord cu această detaşare.
- documentele necesar a fi transmise instituţiei sau organismului UE la care
urmează să se realizeze detașarea, potrivit solicitării acesteia/acestuia.
II. Obiectul demersului normativ actual îl constituie debirocratizarea activităților
și reducerea timpului de obținere a avizelor interne la nivelul MAI, astfel că se
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propune semnarea de către secretarul general al MAI a documentelor administrative
(formularul standard privind acordul angajatorului, răspunsul către participantul la
procesul de selecție, scrisoarea de susținere la Reprezentanța Permanentă a României
la UE a candidatului și alte documente administrative solicitate de instituțiile UE),
necesare participării la procesul de selecție a personalului MAI pe posturile vacante de
experți naționali detașați în cadrul instituțiilor și organismelor UE. Această propunere
are în vedere următoarele elemente:
- în prezent, la nivel MAI, secretarul general este desemnat să îndeplinească
atribuțiile de ordonator principal de credite;
- printre documentele necesar a fi transmise către instituția sau organismul UE se
regăsesc și documente de natură financiară.
Documentele în discuție vor fi semnate, în numele și pentru ministrul afacerilor
interne, de către secretarul general, după aprobarea de către conducătorul ministerului,
a notei în cuprinsul căreia se menţionează elementele de fundamentare a răspunsului
către solicitant.

