
REFERAT DE APROBARE 

a  proiectului ordinului 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 

 

Comisia de Însemne Heraldice a Ministerului Afacerilor Interne
1
, la solicitarea 

Departamentului pentru Situații de Urgență, a analizat și avizat, în ședința din 05.03.2019, 

proiectul emblemei de onoare a Departamentului pentru Situații de Urgență din Ministerul 

Afacerilor Interne. 

 

Potrivit art. 5 din Ordinul nr. 8/2011 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de 

Însemne Heraldice a Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare, propunerile 

de însemne heraldice, avizate în cadrul Comisiei, se supun spre aprobare conducerii instituţiei. 

 

În context, a fost elaborat proiectul ordinului 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, prin care 

se propune stabilirea: 

- emblemei de onoare a Departamentului pentru Situații de Urgență; 

- categoriilor de personal și persoanelor care pot beneficia de acordare emblemei de onoare, 

respectiv 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; 

- persoanei din conducerea MAI care poate conferi emblema de onoare, respectiv șeful 

Departamentului pentru Situații de Urgență; 

- situațiilor în care se conferă emblema de onoare, respectiv 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; 

- elementelor de compoziție descrise, materialul, forma grafică a pieselor și figurilor 

heraldice folosite, dimensiunile, cromatica și panglicile și baretele care individualizează 

emblema de onoare a Departamentului pentru Situații de Urgență. 

 

                                                           
1
 Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 8/2011 privind constituirea și funcționarea Comisiei de 

Însemne Heraldice a M.A.I., cu modificările ulterioare 


