Tematica şi bibliografia
pentru ocuparea postului de atașat de afaceri interne în cadrul
Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană

TEMATICĂ
Instituțiile UE
Competențele Uniunii
Politicile și acțiunile interne ale Uniunii în spațiul de libertate, securitate și justiție.
Procesul decizional la nivelul Uniunii Europene:
- rolul instituțiilor UE
- instrumente juridice: acte legislative și non-legislative (inclusiv acte delegate și de
implementare)
- proceduri legislative: procedura ordinară și proceduri speciale
- sistemul de vot în luarea deciziilor
5. Modul de lucru la nivelul Consiliului UE:
- configuraţiile Consiliului;
-formaţiuni pregătitoare la nivelul Consiliului;
-grupurile de lucru în domeniul JAI.
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6. Transpunerea și implementarea legislației UE: sancționarea încălcărilor de
transpunere, notificare sau aplicare a măsurilor de drept european.
7. Sistemul naţional de coordonare în domeniul afacerilor europene.
8. Coordonarea activității de relaţii internaţionale și afaceri europene la nivelul MAI.
9. Desfăşurarea activităţii de reprezentare externă prin intermediul ataşaţilor de afaceri
interne şi al ofiţerilor de legătură şi specialiştilor suport operativ ai MAI.
10. Privilegii şi imunităţi diplomatice.
11. Protecţia informaţiilor clasificate.
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1. Versiunea consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană – Titlul I și III http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_ro.pdf
2. Versiunea consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Titlul I și V
Spațiul de libertate, securitate și justiție, Protocoalele 1, 2, 19-25 http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_ro.pdf
3. Regulamentul de procedură al Consiliului nr. 937/2009 -http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/HTML/?uri=URISERV:l14576&from=RO
4. Regulamentul de procedură al Comisiei Europene C(2000)3614 - http://eurlex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000Q3614&from=RO
5. Regulamentul de procedură al Parlamentului European din 2015 - http://eurlex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=URISERV:o10000&from=RO
6. Regulamentul nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a
normelor și principiilor generale privind mecanismele de control, de către SM, a
exercitării competențelor de executare de către Comisie - http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182&qid=1463573981156&from=EN
7. HG nr. 379/2013 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a
afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor

Uniunii Europene şi pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.
8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe;
8. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările și
completările ulterioare;
9. Hotărârea Guvernului 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a
informaţiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare;
10. Decret nr. 566/1968 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la relaţiile diplomatice,
încheiată la 18 aprilie 1961;
11. OMAI nr. S/207 din 22.08.2012 privind organizarea activităţii de reprezentare externă si
cooperare internaţională desfăşurată prin intermediul ataşaţilor de afaceri interne,
ofiţerilor de legătură si specialiştilor suport operativ ai MAI, cu modificările şi
completările ulterioare.
Notă: Se are în vedere legislaţia actualizată, cu toate modificările și completările intervenite.
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