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ORDIN  

pentru aprobarea Protocolului de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne, prin 

Inspectoratul General pentru Imigrări şi Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul 

Consular-Centrul Naţional de Vize pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 30 alin. (4) 

din Ordonanţa de  urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România  

 

Având în vedere prevederile art.30 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 

privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.421 

din 5 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

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 şi al art.5 alin.(7) din Hotărârea Guvernului nr.8/2013 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

ministrul afacerilor interne şi ministrul afacerilor externe emit următorul  

 

ORDIN: 

 

Art. 1. – Se aprobă Protocolul de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul 

General pentru Imigrări şi Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular - Centrul 

Naţional de Vize pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art.30 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art.2. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului afacerilor externe şi al 

ministrului internelor şi reformei administrative nr.17820/265/2007 pentru aprobarea Protocolului de 

cooperare privind punerea în aplicare a dispoziţiilor art.30 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare1, se abrogă. 

 

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

 
PETRE TOBĂ 

 

 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE 

 

LAZĂR COMĂNESCU 

 

 

 
 

 

                                                 
1 nepublicat în Monitorul Oficial al României  


