
 

 

ORDINUL 

MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE 

Nr. _______ din _________ 2019 

privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru stabilirea 

atribuţiilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne în vederea aplicării 

prevederilor Legii nr. 105/2012 privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi 

organismele Uniunii Europene, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne 

nr.8/2016 

  

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind 

organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ministrul afacerilor interne 

emite următorul                                   

ORDIN: 

 

Art.I  

 

1. Alineatele (6) - (8) ale articolului 9 din Normele metodologice pentru stabilirea 

atribuţiilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne în vederea aplicării 

prevederilor Legii nr. 105/2012 privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi 

organismele Uniunii Europene, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne 

nr.8/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 28 ianuarie 2016, 

se modifică după cum urmează:  

 

“(6) În baza avizelor prevăzute la alin. (2) şi (5), DGAESRI întocmeşte proiectul de 

răspuns la solicitare, potrivit art. 4 alin. (2) din Legea nr. 105/2012, în dublu exemplar, 

ambele având valoare de original. Proiectul de răspuns se prezintă ministrului afacerilor 

interne pentru aprobare, cu o notă în cuprinsul căreia se menţionează elementele de 

fundamentare a răspunsului în raport cu criteriile prevăzute la art. 4 alin. (1) aplicabile. 

(7) În cazul în care propune un răspuns pozitiv, DGAESRI prezintă ministrului afacerilor 

interne şi documentele necesar a fi transmise instituţiei sau organismului UE, potrivit 

solicitării acesteia/acestuia.  

(8) După aprobarea notei prevăzute la alin. (6), secretarul general al MAI semnează, în 

numele și pentru ministrul afacerilor interne, următoarele: 

a) documentele necesar a fi transmise  instituţiei sau organismului UE; 

b)  ambele exemplare originale ale răspunsului, întocmit potrivit alin. (6).” 

 

2. După alineatul 8 al articolului 9, se introduce un nou alineat, alin. (8
1
), cu următorul 

cuprins: 

“(8
1
) DGAESRI transmite ambele exemplare originale ale răspunsului, semnate potrivit 

alin. (8) către structura din care face parte solicitantul. Şeful structurii din care face parte 

solicitantul înmânează acestuia, sub semnătură, un exemplar original al răspunsului primit 

de la DGAESRI.” 

 

3. În cuprinsul ordinului, sintagma „Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale”  



se înlocuiește cu sintagma „Direcția Generală Afaceri Europene, Schengen și Relații 

Internaționale”, iar acronimul „DAERI” cu acronimul „DGAESRI”. 

 

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

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

 

Carmen-Daniela DAN 

 


