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INFORMARE 
cu privire la participare Corpului Național al Polițiștilor la ședința Comisiei de 

dialog social organizată la sediul Ministerului Afacerilor Interne în data de 
22.11.2018 

 

În cadrul activităţilor de dialog social desfăşurate de Ministerul Afacerilor 

Interne şi partenerii sociali din domeniul de activitate al ministerului şi în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 62/2011 a Dialogului Social şi ale Ordinului ministrului 

afacerilor interne nr. 90/2013, ambele cu modificările şi completările ulterioare, în 
ziua de joi, 22 noiembrie 2018, ora 11.00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a 

avut loc şedinţa Comisiei de Dialog social, la care a participat și Corpul Național al 

Polițiștilor. 
 

Pe ordinea de zi a ședinței s-a aflat proiectul ordinului ministrului afacerilor 
interne privind stabilirea condițiilor în care se poate conferi Semnul onorific „În 

Serviciul Patriei” pentru ofițeri, ofițeri de poliție, maiștri militari, subofițeri, agenți de 
poliție,  preoți militari și soldați și gradați profesioniști. 

 

Conform referatului de aprobare proiectul ordinului vizează revizuirea cadrului 
normativ de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne referitor la conferirea Semnului 

onorific „În Serviciul Patriei”, urmare a intrării în vigoare a Legii nr.149/2018 pentru 
modificarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice și securității 

naționale, prin care au fost aduse modificări actelor normative de nivel superior1  ce 
constituie temeiul aprobării prin ordin al reglementărilor specifice; modificările 

precizate se referă la conferirea Semnului onorific „În Serviciul Patriei” și preoților 
militari și soldaților și gradaților profesioniști.  

 
În esență, proiectul vizează următoarele:  

- prevederea în concret a categoriilor de personal MAI îndreptățite să li se 
confere semnul onorific „În Serviciul Patriei”; 

- condițiile în care se poate conferi semnul onorific; 
- aspectele procedurale care trebuie avute în vedere la formularea propunerilor 

de conferire a semnului onorific; 

- stabilirea modalității de conferire a semnului onorific în anul 2018, raportat la 
situația practică determinată prin modificarea legislației de nivel superior; 

- alte aspecte procedurale aplicabile de către structurile de resurse umane, 
gestionare ale problematicii de referință. 
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1
 Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri, funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, și preoți militari, 

cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu 
grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri. 


