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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului Ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale Afaceri Europene, 

Schengen și Relații Internaționale 
 
Direcția Generală Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale este constituită și 

funcționează în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind 
organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
15/2008, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura 
organizatorică și efectivele MAI, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 
172/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și 
efectivele Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru modificarea unor acte normative, 
Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 143 din 6 noiembrie 2015 privind activitățile de relații 
internaționale și de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și 
completările ulterioare, Ordinului ministrului administrației și internelor nr. S/207/2012 privind 
organizarea activității de reprezentare externă și cooperare internațională desfășurată prin 
intermediul atașaților de afaceri interne, ofițerilor de legătură și al specialiștilor suport operativ ai 
MAI, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 8 
din 19 ianuarie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea atribuțiilor 
structurilor Ministerului Afacerilor Interne în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 105/2012 
privind detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene. 

 
Direcția Generală Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale funcționează ca 

structură de specialitate în aparatul central al  MAI, fără personalitate juridică, care asigură 
aplicarea unitară a actelor normative privind domeniul afacerilor europene și al relațiilor 
internaționale ale MAI, precum și elaborarea și urmărirea implementării politicilor guvernamentale 
și departamentale în domeniile de competență. 

 
Structura organizatorică a Direcției Generale Afaceri Europene, Schengen și Relații 

Internaționale este stabilită conform statului de organizare aprobat prin Ordinului ministrului 
afacerilor interne nr. I/1830 din 07.04.2016. 

 
În context, având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din OUG nr. 30/2007 privind 

organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 416/2007 privind 
structura organizatorică și efectivele Ministerului Administrației și Internelor, cu modificările și 
completările ulterioare și ale art. 27 alin. (1) și ale art.  30 lit. a) din Ordinul ministrului afacerilor 
interne nr. 105/2013 privind activitatea de planificare structurală și management organizatoric în 
unitățile Ministerului Afacerilor Interne, a fost elaborat proiectul Ordinului ministrului afacerilor 
interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale Afaceri 
Europene, Schengen și Relații Internaționale. 

 
Ordinul ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Direcției Generale Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, în considerarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată.  

 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Afaceri Europene și Relații 

Internaționale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr  92/2014, se abrogă. 
 

 
 

 


