
 

 

ORDINUL 

MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE 

nr. II/2213 din 24.03.2017 

privind constituirea Comisiei paritare la nivelul grupului de unități 

 din Ministerul Afacerilor Interne pentru funcționarii publici cu statut special – polițiști  

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 4 lit. c), art. 5, art.6, art. 7 alin. (1), art.8, art. 9 alin. (1) și 

art. 35 din Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a 

comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările ulterioare, și Acordul 

încheiat între organizațiile sindicale reprezentative la nivelul grupului de unități din Ministerul 

Afacerilor Interne nr. 8630/2017, 

În temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 833/2007, cu modificările ulterioare, și al             

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) La nivelul grupului de unități din Ministerul Afacerilor Interne pentru 

funcționarii publici cu statut special – polițiști se constituie Comisia paritară. 

(2) Se desemnează ca membri titulari ai Comisiei paritare, următorii:   

a) chestor de poliție Macovei Ovidiu – reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne; 

b) comisar-șef de poliție Sticlaru Mariana – reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne; 

c) comisar-șef de poliție Bălțățeanu Paul – reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne; 

d) comisar-șef de poliție Staicu Claudiu Florin – reprezentant al Federației Sindicatelor 

Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România; 

e) agent șef adjunct de poliție Plăvicheanu Eduard-Constantin – reprezentant al Federației 

Naționale a Sindicatelor din Poliție Sed Lex; 

f) subinspector de poliție Ciulu Alexandru – reprezentant al Uniunii Sindicatelor 

Funcționarilor Publici și Personalului Contractual ”Forța Legii”. 

(3) Se desemnează ca membri supleanți ai Comisiei paritare, următorii: 

a) chestor de poliție Tîrsînoagă Ionel – reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne; 

b) agent șef principal Corodeanu Constantin Daniel – reprezentant al Federației Sindicatelor 

din Administrația Publică și Asistență Socială PUBLISIND. 

(4) Mandatul membrilor Comisiei paritare este de 3 ani.  

 

Art. 2. –  Se desemnează comisar de poliție Urduban Daniel-Valentin, ca secretar titular al 

Comisiei paritare și comisar-șef de poliție Plotuna Paula, ca secretar supleant al Comisiei paritare. 

 

Art. 3. – Prezentul ordin intră în vigoare la data de 27.03.2017. 
 

 

 

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

 

 

Carmen Daniela DAN 

 

 

 

 

 


