
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

        

INFORMARE 

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 

miercuri, 21 iunie 2017, ora 11.00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne din Piaţa 

Revoluţiei nr. 1A, a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog social. 

Şedinţa a fost condusă de doamna MANDA Maria-Cristina, subsecretar de stat în 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne, la întâlnire participând Corpul Naţional al 

Poliţiştilor și reprezentanți ai organizațiilor sindicale reprezentative. 

Pe ordinea de zi s-a aflat propunerea de modificare a OMAI nr. 35/2014 

privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de 

invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi și 

modificarea OMAI nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate 

personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat 

pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului 

militar decedat. 

Cele două acte normative prevăd că, pentru accesarea măsurilor de sprijin, 

trebuie îndeplinite condițiile legale și criteriile specifice prevăzute de actele 

normative și fac referire generică la prevederile Legii nr. 360/2002 și ale actelor 

normative privind activitatea de management resurse umane în unităţile MAI. 

După emiterea celor două ordine, la nivelul MAI au fost stabilite reglementările în 

materia managementului resurselor umane, fapt care permite identificarea în concret 

a prevederilor Omai nr. 140/2016 și Omai nr. 177/2016 ce conțin condițiile legale și 

criteriile specifice necesar a fi îndeplinite. 

În context, proiectul de ordin introduce norme de trimitere la dispozițiile 

relevante din Omai nr. 140/2016 și Omai nr. 177/2016. 

Cu privire la acest proiect nu au existat obiecţiuni, cei prezenţi fiind de acord cu 

modificările propuse. 

În raport de demersurile viitoare, vă vom informa. 
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