
 

 

 

ORDINUL 

 

MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE 

nr. II/8778 din 12.08.2016 

privind stabilirea perioadei de desfăşurare a activităţilor specifice pentru desemnarea 

reprezentanţilor funcţionarilor publici cu statut special – poliţişti în comisia paritară 

 

 

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 833/2007 privind normele de 

organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările 

ulterioare, 

 Ţinând seama de faptul că la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit documentelor 

specifice depuse în acest sens, sunt constituite și funcționează un număr de 4 federații sindicale 

reprezentative,  

În temeiul art. 5 din Hotărârii Guvernului nr. 833/2007, cu modificările ulterioare şi art. 7 

alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: 

 

ART. 1 – (1) Prezentul ordin are ca obiect stabilirea perioadei de desfăşurare a activităţilor 

specifice pentru desemnarea reprezentanţilor funcţionarilor publici cu statut special – poliţişti în 

comisia paritară. 

(2) În vederea constituirii comisiei paritare, Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor 

şi Personalului Contractual din România, Federația Sindicatelor Democratice a Polițiștilor din 

România „Alexandru Ioan Cuza”, Federația Națională a Sindicatelor din Poliție Sed Lex și 

Uniunea Sindicatelor Funcționarilor Publici și Personalului Contractual ”Forța Legii” își 

desemnează reprezentanții în comisia paritară, potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) din Hotărârea 

Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi 

încheierea acordurilor colective, cu modificările ulterioare. 

(3) Cel târziu la data de 19.08.2016, organizațiile sindicale nominalizate la alin. (2) prezintă 

Ministerului Afacerilor Interne acordul încheiat pentru desemnarea reprezentanţilor în comisia 

paritară, căruia i se asigură publicitatea potrivit prevederilor art. 3. 

ART. 2 – (1) În termen de 2 zile lucrătoare de la publicarea acordului încheiat între 

organizațiile sindicale reprezentative pe site-ul ministerului, orice funcţionar public cu statut 

special – poliţist interesat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne poate adresa ministrului 

afacerilor interne, în scris și motivat, contestaţie cu privire la procedura de desemnare a 

reprezentanţilor funcţionarilor publici cu statut special-poliţişti în comisia paritară. 

(2) Contestaţiile primite potrivit alin. (1) sunt soluţionate în termen de 2 zile lucrătoare de la 

data înregistrării lor. 

ART. 3 – Prezentul ordin se afişează la sediul Ministerului Afacerilor Interne şi se postează 

pe site-ul oficial al instituţiei, prin grija structurilor abilitate, respectiv Direcția Secretariat General 

şi Direcţia Informare şi Relaţii Publice. 

ART. 4 – Prezentul ordin intră în vigoare la data de 12.08.2016. 

 

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 
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