LEGE
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
Parlamentul României adoptă prezenta lege
Art.I – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei de Frontieră Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351
din 29 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
1. La articolul 21, literele s) și t) vor avea următorul cuprins:
„s) organizează şi coordonează, prin Punctul Naţional de Contact Frontex din cadrul Inspectoratului
General al Poliţiei de Frontieră, activităţi sub egida Agenţiei Europene pentru Poliţia de Frontieră şi
Garda de Coastă, denumită în continuare Agenţia, pe teritoriul României, conform Regulamentului
(UE) 2016/1624 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția
de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399
al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al
Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a
Deciziei 2005/267/CE a Consiliului;
t) participă cu poliţişti de frontieră şi cu echipamente tehnice puse la dispoziţia Agenţiei în
operaţiunile/activităţile comune organizate de către Agenţie, pentru securizarea frontierelor externe
ale Uniunii Europene;”.
2. Articolul 251 va avea următorul cuprins:
„Art.251 - (1) Poliţia de Frontieră Română cooperează cu celelalte structuri ale Ministerului
Afacerilor Interne şi cu alte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională,
în vederea asigurării resurselor logistice şi a personalului pentru participarea la
operaţiunile/activităţile comune organizate de către Agenţie, pentru securizarea frontierelor externe
ale Uniunii Europene, potrivit cerinţelor de misiune.
(2) Poliţia de Frontieră Română participă cu personal la orice alte activităţi organizate de către
Agenţie, potrivit competențelor.
(3) Personalul Ministerului Afacerilor Interne care participă la operaţiuni/activități comune
organizate de către Agenție beneficiază de diurnă, cazare și alte drepturi aferente deplasării
către/dinspre statul membru al Uniunii Europene/statul din afara Uniunii Europene conform
regulilor stabilite de Agenție aplicabile pentru fiecare misiune organizată de către aceasta.
II. La data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr.340/2012 privind
stabilirea unor drepturi băneşti pentru personalul participant la operaţiunile/activităţile
comune organizate de către Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la
Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene - FRONTEX, pentru
securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.263 din 23 aprilie 2012, se abrogă.
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