
TABEL COMPARATIV 

al  proiectului de Ordin al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, ministru al afacerilor interne, 

interimar, pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 49/2014 privind instituirea și conferirea unor distincții 

onorifice în Ministerul Afacerilor Interne 
 

Nr. ctrl. Forma în vigoare Forma propusă Observații 

1. Art. 1 - Prezentul ordin stabilește unele distincții 

onorifice, altele decât cele reglementate de 

prevederile legale privind sistemul național de 

decorații al României, ce se conferă la nivelul 

Ministerului Afacerilor Interne pentru: 

a) personalul Ministerului Afacerilor Interne și 

reprezentanții autorităților publice naționale și 

internaționale; 

b) reprezentanții instituțiilor din țară și din străinătate 

cu care unele structuri ale Ministerului Afacerilor 

Interne colaborează la misiuni internaționale; 

c) personalul Ministerului Afacerilor Interne și 

personalul altor asociații sau ministere din străinătate 

care participă la acțiuni militare în teatrele de operații 

sau de război. 

La articolul 1, după litera c) se introduce o 

nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) personalul Departamentului pentru Situații de 

Urgență, personalul încadrat în structurile  

aflate în coordonarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență, reprezentanți ai fundațiilor, 

asociaților, organizațiilor și instituțiilor din țară 

și din străinătate, persoane fizice și juridice cu 

care Departamentul pentru Situații de Urgență 

colaborează la misiuni naționale / 

internaționale. 

 

 

2. Art. 3 - La nivelul Ministerului Afacerilor Interne se La articolul 3, după litera c) se introduce o  



instituie următoarele embleme de onoare: 

a) emblema de onoare a Ministerului Afacerilor 

Interne; 

b) emblema de onoare a Ministerului Afacerilor 

Interne pentru misiuni internaționale; 

c) emblema de onoare a Ministerului Afacerilor 

Interne cu însemn de război. 

nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

 

d) emblema de onoare a Departamentului pentru 

Situații de Urgență. 

 

 

3. Art. 4 (1) Emblema de onoare a Ministerului 

Afacerilor Interne se conferă de către viceprim-

ministrul pentru securitate națională, ministrul 

afacerilor interne, din proprie considerație sau la 

propunerea șefilor structurilor subordonate, 

personalului Ministerului Afacerilor Interne, precum 

și persoanelor fizice sau juridice, instituțiilor și 

asociațiilor din țară și din străinătate, care au 

colaborat sau au desfășurat acțiuni în comun cu 

personalul Ministerului Afacerilor Interne, pentru 

servicii și fapte deosebite care au contribuit la 

ridicarea prestigiului Ministerului Afacerilor Interne. 

(2) Emblema de onoare a Ministerului Afacerilor 

Interne se conferă de către viceprim-ministrul pentru 

securitate națională, ministrul afacerilor interne, din 

proprie considerație, și omologilor străini. 

(3) Emblema de onoare a Ministerului Afacerilor 

Interne pentru misiuni internaționale se conferă de 

către viceprim-ministrul pentru securitate națională, 

ministrul afacerilor interne, din proprie considerație 

sau la propunerea șefilor structurilor subordonate, 

La articolul 4, după alineatul (4) se introduce 

un nou alineat, alin. (5), cu următorul 

cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



personalului Ministerului Afacerilor Interne, precum 

și persoanelor fizice sau juridice, instituțiilor și 

asociațiilor din țară și din străinătate, pentru merite 

deosebite pe timpul participării la misiuni în 

străinătate. 

(4) Emblema de onoare a Ministerului Afacerilor 

Interne cu însemn de război se conferă de către 

viceprim-ministrul pentru securitate națională, 

ministrul afacerilor interne, din proprie considerație 

sau la propunerea șefilor structurilor subordonate, 

personalului Ministerului Afacerilor Interne, precum 

și persoanelor fizice sau juridice, instituțiilor și 

asociațiilor din țară și din străinătate, care au 

desfășurat acțiuni în comun în teatrele de operațiuni 

sau de război, pentru fapte de eroism săvârșite pe 

timpul îndeplinirii misiunilor, precum și pentru 

salvarea vieții și apărarea integrității personalului 

Ministerului Afacerilor Interne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Emblema de onoare a Departamentului 

pentru Situații de Urgență se conferă de către 

șeful Departamentului pentru Situații de 

Urgență, pentru fapte deosebite care au 

contribuit la ridicarea prestigiului 

Departamentului pentru Situații de Urgență, 

săvârșite pe timpul îndeplinirii misiunilor sau 

acțiunilor în domeniul situațiilor de urgență și 

pentru servicii deosebite aduse sistemului de 

urgență din România. 

 

4.  

 
Articolul 14 se modifică și se completează 

după cum urmează: 

 



Art. 14 - Elementele de compoziție descrise, 

materialul, forma grafică a pieselor și figurilor 

heraldice folosite, dimensiunile, cromatica și 

panglicile care individualizează distincțiile onorifice 

ale Ministerului Afacerilor Interne sunt prevăzute în 

planșele cuprinse în anexele nr. 1-6. 

Art. 14 - Elementele de compoziție descrise, 

materialul, forma grafică a pieselor și figurilor 

heraldice folosite, dimensiunile, cromatica și 

panglicile și baretele care individualizează 

distincțiile onorifice ale Ministerului Afacerilor 

Interne și ale Departamentului pentru Situații 

de Urgență sunt prevăzute în planșele cuprinse 

în anexele nr. 1-8. 

 

5.  

Art. 16 - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din 

prezentul ordin. 

Articolul 16 se modifică după cum urmează: 

Art. 16 - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din 

prezentul ordin. 

 

 

 


