
ANEXĂ 

 

Ministerul Afacerilor Interne 

Inspectoratul General pentru Imigrări 

 

Ministerul Afacerilor Externe 

Departamentul Consular 

Centrul Naţional de Vize  

 

Nr. _________ din ___________ 

 

Nr. _________ din ___________ 

 

 

În considerarea dispoziţiilor Legii nr.157/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.533 din 

28 iulie 2011 şi ale Legii nr.271/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului 

naţional de informaţii privind vizele şi participarea României la Sistemul de Informaţii privind Vizele, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.36 din 14 ianuarie 2011,  
 

Ţinând cont de necesitatea stabilirii cadrului de colaborare între Inspectoratul General pentru Imigrări, 

din subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi Centrul Naţional de Vize din cadrul Ministerului 

Afacerilor Externe - Departamentul Consular, structuri care deţin competenţe în materia vizelor, 

pentru garantarea aplicării armonizate a noilor reglementări în domeniu, precum şi în sensul respectării 

bunelor practici administrative, 

 

Având în vedere necesitatea dispunerii unor măsuri eficiente în vederea alinierii procedurilor interne 

de lucru, în materie de vize, la cele stabilite la nivelul statelor membre care aplică în totalitate acquis-

ul Schengen, în scopul aplicării directe a Regulamentului (CE) nr.810/2009 al Parlamentului European 

şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize), 

publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.243 din 15 septembrie 2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, până la data aplicării în totalitate de către România a 

dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens, 

 

Pentru facilitarea călătoriilor legitime şi combaterii migraţiei ilegale pe teritoriul Uniunii Europene şi 

al Spaţiului Schengen, 

 

În scopul stabilirii situaţiilor în care Centrul Naţional de Vize din cadrul Departamentului Consular - 

Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE - CNV, solicită avizul Inspectoratului 

General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI - 

IGI, în vederea soluţionării cererilor pentru acordarea vizelor de scurtă şedere,  

 

Între MAE - CNV şi MAI - IGI, denumite împreună, părţi,  

 

Se încheie următorul: 

 

PROTOCOL DE COOPERARE 

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 

 

Secţiunea I 

Obligaţiile MAE - CNV 

 

Art. 1 - MAE - CNV transmite MAI - IGI, în format electronic, prin intermediul Sistemului naţional 

de informaţii privind vizele, denumit în continuare SNIV, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

depunerii, cererile de vize depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, pentru 

aviz, conform art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul 

străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 



  

Ministerul Afacerilor Interne  Ministerul Afacerilor Externe  

 

 

Nr. _________ din ___________ 

 

Nr. _________ din ___________ 

 

 

 

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  



 


