
 

ORDINUL  

VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ 

 MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

Nr. ___________ din ________________2015 

 

pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 274/2009 

privind desemnarea responsabilităţilor pentru implementarea părţii A din cadrul 

Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi 

pregătirea pentru situaţii de urgenţă 

 

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, 

Viceprim-ministrul pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne emite 

următorul 

ORDIN: 

 

Art. I. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 274/2009 privind desemnarea 

responsabilităţilor pentru implementarea părţii A din cadrul Proiectului de diminuare a 

riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 13 noiembrie 2009, se 

modifică, după cum urmează: 

 

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:  

„(1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de Ministerul Afacerilor Interne pentru 

realizarea obiectivelor părţii A - "Consolidarea capacităţii de finanţare şi management în 

situaţii de urgenţă" a Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor 

naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, denumit în continuare Proiectul, se deleagă 

responsabil secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.” 

 

2. La articolul 1 alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:  

„(2) În această calitate, secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă are 

următoarele atribuţii şi responsabilităţi:” 

 

3. La articolul 2 alineatul (2), lit. d) va avea următorul cuprins: 

 „d) UMP-MAI, al cărei şef îndeplineşte calitatea de vicepreşedinte al CCI şi exercită, în lipsa 

preşedintelui, atribuţiile acestuia privind convocarea şi conducerea şedinţelor CCI;” 

4. La articolul 2 alineatul (3), lit. h) va avea următorul cuprins: 

„h) informează, prin preşedintele CCI, Comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă 

despre stadiul implementării SMISU. ” 

 

 



5. Articolul 5 va avea următorul cuprins: 

 „ ART. 5 – (1) UMP- MAI asigură activitatea de secretariat în cadrul CCI. 

                    (2) Corespondenţa în cadrul Proiectului se poartă prin intermediul poştei 

electronice.”   

 

     

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

 

 

GABRIEL OPREA 

 

VICEPRIM-MINISTRU PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ, 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

 

 

 

 


