
ORDINUL 

MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE 

nr. 125 din 13.09.2022 

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. 6, art. 8, art. 9 și art. 12 din Hotărârea Guvernului 

nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a 

comisiilor paritare, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora, precum şi a normelor 

privind încheierea şi monitorizarea aplicării acordurilor colective, 

 În temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 302/2022 şi 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) comisar-șef de poliție Dan Adelina – reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne; 

b) comisar-șef de poliție Grecu Alexandru – reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne; 

c) comisar-șef de poliție Muscalu Ioan – reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne; 

d) subcomisar de poliție Costică Ionuț – reprezentant al Federației PUBLISIND; 

e) agent șef principal de poliție Stuparu Ion – reprezentant al Federației PUBLISIND; 

f) agent șef de poliție Rușeț Silviu Teodor – reprezentant al Federației PUBLISIND 

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

a) comisar-șef de poliție Stanca Sergiu – reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne; 

b) inspector de poliție Tarcea Ionuț Cătălin – reprezentant al Federației PUBLISIND. 

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

 

Art. 2 –  Se desemnează comisar-șef de poliție Popa Ionuț, ca secretar titular al Comisiei 

paritare și comisar-șef de poliție Popescu Maria Magdalena, ca secretar supleant al Comisiei paritare. 
 

Art. 3 – Prezentul ordin poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ competentă, în 

condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, de orice persoană interesată. 
 

Art. 4 – Prezentul ordin intră în vigoare la data de 13.09.2022. 

 

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

 

 

LUCIAN NICOLAE BODE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


