ORDINUL
MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE
Nr.________din___.____.2016
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei
Generale Juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011

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,

ministrul afacerilor interne emite următorul
O R D I N:
Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Juridice aprobat
prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 400 din 08 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 5 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„f) Serviciul 5 – Drept internaţional;”
2. La articolul 8 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„c) întocmeşte, pe baza contribuției celorlalte structuri ale ministerului, sau contribuie la
întocmirea documentelor programatice care privesc planificarea promovării proiectelor de acte
normative la nivelul ministerului sau al Guvernului;”
3. La articolul 8 alineatul (3), litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„m) constituie şi actualizează evidenţa consilierilor juridici în activitate din unităţile aparatului
central al ministerului, instituţiile şi structurile din subordinea ministerului şi din unităţile subordonate
acestora;”
4. Alineatul (4) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) ţine evidenţa actelor normative nepublicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
comunicate ministerului, a ordinelor și instrucţiunilor ministrului afacerilor interne, cu excepția celor
de personal sau din domeniul organizatoric, a acordurilor colective şi a contractelor colective de
muncă încheiate la nivelul ministerului, precum şi a proiectelor de acte normative elaborate sau avizate
de minister;
b) asigură depozitarea originalelor ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne cu
excepția celor de personal sau din domeniul organizatoric, precum şi a convenţiilor sau documentelor
încheiate de minister cu alte ministere sau instituţii din România şi a rezervei acestora, a câte unui
exemplar al protocoalelor de colaborare încheiate cu alte ministere din România, precum şi a actelor
normative nepublicate în Monitorul Oficial al României comunicate ministerului;
c) asigură înregistrarea, evidenţa, multiplicarea, prin tipografia ministerului, şi difuzarea
ordinelor și instrucţiunilor ministrului afacerilor interne care nu se publică în Monitorul Oficial al
României la celelalte structuri ale ministerului, păstrează evidenţa difuzărilor şi după abrogarea/ieşirea
din vigoare a acestora, şi sesizează conducerea ministerului, unităţile din aparatul central al
ministerului, precum şi instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului cu privire la sarcinile
ce le revin din aceste acte normative;

d) asigură transmiterea ordinelor și instrucţiunilor ministrului afacerilor interne, pentru
publicare, Monitorului Oficial al României, potrivit reglementărilor legale în vigoare.”
5. La articolul 14, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
„a) întocmeşte sau contribuie la întocmirea documentelor programatice care privesc
planificarea promovării proiectelor de acte normative la nivelul ministerului sau al Guvernului.”
6. La articolul 19, litera p) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„p) organizează şi păstrează evidenţa consilierilor juridici în activitate din unităţile aparatului
central al ministerului, instituţiile şi structurile din subordinea ministerului şi din unităţile subordonate
acestora;”
7. La articolul 20, literele g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„g) ţine evidenţa şi asigură depozitarea originalelor ordinelor și instrucţiunilor ministrului
afacerilor interne, cu excepția celor de personal sau din domeniul organizatoric, convenţiilor sau altor
documente încheiate de minister cu alte ministere sau instituţii şi a rezervei acestora, a unui exemplar
al protocoalelor de colaborare interministerială la care ministerul este parte, precum şi a actelor
normative nepublicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, comunicate ministerului;
h) asigură transmiterea ordinelor și instrucţiunilor ministrului afacerilor interne, spre publicare,
la Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit reglementărilor legale în vigoare; asigură
înregistrarea, evidenţa, multiplicarea, prin tipografia ministerului, şi difuzarea ordinelor și
instrucţiunilor ministrului afacerilor interne care nu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea
I, la celelalte structuri ale ministerului, păstrează evidenţa difuzărilor şi după abrogarea/ieşirea din
vigoare a acestora;”
8. La articolul 20, după litera ș) se introduce o nouă literă, lit.t) cu următorul cuprins:
„t) redactează, din dispoziția conducerii direcției generale, proiecte de adrese către celelalte
structuri din cadrul ministerului.”
9. Anexa nr. 1 se înlocuiește cu anexa la prezentul ordin.
10. În titlul Secţiunii a 3-a din Capitolul V, în cuprinsul articolului 16 și în Anexa nr. 4
denumirea „Biroul drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului” se înlocuieşte
cu denumirea „Serviciul Drept internaţional”.
Art. II. – Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Juridice, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 08 iunie 2011, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezentul ordin, se republică în Monitorul
Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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