
REFERAT DE APROBARE 

a Ordinului viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne privind 

activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne 

 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Afaceri Europene 

şi Relaţii Internaţionale (DAERI), aprobat prin OMAI nr. 92/2014, coordonarea generală a activităţilor 

MAI în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale se asigură de către DAERI. 

 

În prezent, activităţile de relaţii internaţionale sunt reglementate prin Ordinul ministrului administraţiei 

şi internelor nr. 1120/2006 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii internaţionale. 

 

Evoluţiile înregistrate la nivel european şi internaţional, dar şi necesitatea soluţionării unor aspecte 

problematice identificate cu ocazia derulării activităţilor de relaţii internaţionale şi afaceri europene, au 

impus atât actualizarea prevederilor în vigoare, cât şi introducerea unor noi dispoziţii prin care să fie 

reglementată şi participarea MAI, prin unităţile, instituţiile şi structurile din subordine, la procesul 

decizional al instituţiilor Uniunii Europene. 

 

Principalele dispoziţii propuse prin prezentul proiect de Ordin vizează reglementarea următoarelor 

aspecte: 

- organizarea sistemului de gestionare a activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene la nivelul 

MAI; 

- planificarea activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene; 

- elaborarea documentelor de cooperare internaţională; 

- elaborarea mandatelor personalului MAI pentru participarea la activităţile de relaţii internaţionale sau 

de afaceri europene; 

- participarea personalului MAI la activităţi de relaţii internaţionale sau de afaceri europene; 

- analiza activităţilor de relaţii internaţionale şi de afaceri europene. 

 

Prin prezentul proiect de Ordin sunt abilitaţi: 

1. Secretarul de stat coordonator al activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene să stabilească, 

prin dispoziţie:  

- diseminarea şi gestionarea informaţiilor necesare pregătirii proiectelor de mandat sau mandat general 

ori a elementelor de detaliere a acestora, precum şi a reprezentării MAI în cadrul grupurilor de lucru ale 

Consiliului Uniunii Europene şi ale Comisiei Europene; 

- evaluarea de impact a proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene; 

- normele de conduită a personalului MAI care participă în străinătate sau în ţară la activităţi de relaţii 

internaţionale şi afaceri europene. 

2. Directorul DAERI să stabilească, prin dispoziţie, modelul notei privind participarea în străinătate la 

activităţi de relaţii internaţionale şi afaceri europene, al notei privind organizarea în ţară a activităţilor de 

relaţii internaţionale şi afaceri europene şi al bazelor de calcul estimativ aferente acestora, precum şi 

modelul mandatului pentru activităţi de afaceri europene; 

3. Directorul Direcţiei Medicale din cadrul MAI să stabilească, prin dispoziţie, procedura privind 

condiţiile şi activităţile medicale care se realizează cu ocazia plecării, pe timpul şi la revenirea din 

misiuni desfăşurate în străinătate, care se circumscriu prezentului proiect de Ordin. 

 

La intrarea în vigoare a noii reglementări se abrogă OMAI 1120/2006, care nu a fost publicat în 

Monitorul Oficial al României. 


