Program - Reuniunea informală a miniștrilor de interne și justiție,
6-8 februarie 2019

Loc de desfășurare: Palatul Parlamentului, București
Prezidat de:
Carmen Dan, ministrul român al afacerilor interne – secțiunea afaceri interne – 7 februarie
Tudorel Toader, ministrul român al justiției – secțiunea justiție – 8 februarie

Miercuri, 6 februarie 2019
Evenimentul va debuta în seara zilei de 6 februarie 2019, cu un cocktail de bun-venit pentru
membrii delegațiilor de pe componenta de afaceri interne.
Pentru jurnaliștii care vor sosi în România pe data de 6 februarie, Ministerul Afacerilor Interne
organizează un tur de Prezentare a Palatului Parlamentului, locul în care se va ține reuniunea.
Turul se va desfășura în intervalul orar 15.00 – 17.00, ora României și are ca scop acomodarea
jurnaliștilor cu zonele destinate presei, sălile de conferințe de presă și zonele în care vor avea loc
lucrările oficiale.
Secțiunea afaceri interne, 7 februarie 2019*
+/- 8.30 - Sosiri (live streaming)
+/- 08.30 – Doorstep susținut de ministrul afacerilor interne, Carmen Dan.
+/- 09.30 – Începutul lucrărilor reuniunii informale a miniștrilor de interne
- Adoptarea agendei
- Sesiunea I: Terorism
- Sesiune II: Cooperarea polițienească
- Prânz de lucru: Zona Schengen
- Sesiunea III: Migrație și azil
- Alte teme
+/- 17.15 – Conferința de presă, Sala Nicolae Iorga, Palatul Parlamentului.
* Orele sunt estimative și pot surveni schimbări.

Pe timpul desfășurării discuțiilor oficiale, la care presa nu are acces, jurnaliștii au posibilitatea să
efectueze două vizite de documentare la Centrul Operațional de Coordonare al Poliției de
Frontieră și Centrul Municipal Integrat de Urgențe București, după cum urmează:
-

11.00 – plecare de la Palatul Parlamentului către sediul Poliției de Frontieră pentru
documentare la Centrul Operațional de Coordonare;

-

12.00 – revenire la Palatul Parlamentului pentru prânz;
14.00 – plecare de la Palatul Parlamentului către Centrul Municipal Integrat de Urgențe
București;
15.00 - revenire la Palatul Parlamentului.

Secțiunea justiție, 8 februarie 2019*
+/- 09.30 - Doorstep susținut de ministrul justiției, Tudorel Toader
+/- 10.00 – Începerea lucrărilor reuniunii informale a miniștrilor de justiție
- Adoptarea agendei
- Sesiunea I: Modalități de dezvoltare a cooperării judiciare în materie civilă și comercială
- Dejun de lucru: Obținerea probelor electronice în materie penală - protejarea persoanelor
în spațiul cibernetic printr-un răspuns eficient al justiției penale, cu respectarea cerințelor
statului de drept și a drepturilor fundamentale ale omului
- Sesiunea II: : Viitorul cooperării judiciare în materie penală în cadrul spațiului comun al
Uniunii Europene
+/- 15:30 – Conferință de presă, Sala Nicolae Iorga, Palatul Parlamentului.
*Orele sunt estimative și pot surveni schimbări.
Descarcă ghidul media
https://www.romania2019.eu/wp-content/uploads/2017/11/media-guide_en.pdf
Descarcă agenda discuțiilor
https://www.romania2019.eu/2019/01/25/reuniunea-informala-a-ministrilor-justitiei-si-afacerilorinterne-din-statele-membre-ue-la-bucuresti/

