
Ministerul Afacerilor Interne - MAI - Ordin nr. 20/2017 din 15 februarie 2017 
 
    

   

Ordinul nr. 20/2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului afacerilor 

interne nr. 90/2013 privind funcţionarea Comisiei 
de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor 

Interne   
 

În vigoare de la 21 februarie 2017 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 132 din 21 februarie 
2017. Nu există modificări până la 27 februarie 2017. 

 

  

    În temeiul 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. I. -   Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 90/2013 privind funcţionarea 
Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 4 iulie 2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:   
   1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:   
   " (2) Preşedintele comisiei este secretarul de stat sau persoana desemnat(ă) 
de ministrul afacerilor interne, potrivit legii."   
   2. La articolul 2, alineatul (3) se abrogă.   
   3. În anexa nr. 1, sintagma "Preşedinte: secretar de stat pentru relaţia cu 
Parlamentul şi Guvernul" se modifică şi va avea următorul cuprins:   
   " Preşedinte: secretarul de stat sau persoana desemnat(ă) de ministrul 
afacerilor interne, potrivit legii."   
   4. În anexa nr. 1, la litera A, punctele 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:   
   " 1. secretar de stat/subsecretar de stat;   
   2. director general/prim-adjunct/adjunct al Direcţiei Generale de Protecţie 
Internă;".   
   5. În anexa nr. 1, la litera A, punctul 8 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:   
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   " 8. director general/director general adjunct al Direcţiei generale pentru 
comunicaţii şi tehnologia informaţiei;".   
   6. În anexa nr. 1, la litera A, punctele 11-13 se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:   
   " 11. director general/director general adjunct al Direcţiei generale pentru 
relaţiile cu instituţiile prefectului;   
   12. director general/director general adjunct al Direcţiei generale afaceri 
europene, Schengen şi relaţii internaţionale;   
   13. director/director adjunct al Direcţiei fonduri externe nerambursabile;".   
   7. În anexa nr. 1, la litera A, după punctul 17 se introduc trei noi puncte, 
punctele 18-20, cu următorul cuprins:   
   " 18. director general/director general adjunct al Direcţiei generale 
management urgenţe medicale;   
   19. şeful Centrului de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice;   
   20. şeful Oficiului responsabilului cu protecţia datelor personale."   
   Art. II. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
   
 

   

 
Ministrul afacerilor interne, 

Carmen-Daniela Dan  

 
    Bucureşti, 15 februarie 2017.   
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