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 NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

                                                                  Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

Hotărâre 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică 

şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne  

                                                                

                                                                Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

I. Descrierea situaţiei actuale 

 

       1. Structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne sunt aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 416/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

        Potrivit art. 1 alin. (2) din actul normativ mai sus menţionat, ,,în activitatea de conducere 

şi reprezentare, ministrul este ajutat de 4 secretari de stat, 4 subsecretari de stat şi secretarul 

general“. 

        Prin Anexa nr. 1 la H.G. nr. 416/2007, sunt stabilite structurile din Aparatul central, 

acestea având atribuţii în coordonarea, controlul şi monitorizarea, pe domeniul de activitate 

specific, a modului de aplicare a prevederilor legale de către toate componentele ministerului. 

Aceste structuri sunt  organizate la nivel direcţie generală, direcţie sau serviciu.  

        De asemenea, în Anexa nr. 2 se regăseşte, la pct. B,  Societatea Comercială COMICEX – 

S.A., ca structură aflată în coordonarea M.A.I. Ca urmare a aprobării H.G. nr. nr.870/2015 

privind aprobarea unor măsuri în vederea dizolvării şi lichidării Societăţii Comerciale 

"COMICEX" - S.A. şi pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea M.A.I., prin 

Hotărârea nr. 8/2015 a adunării generale a acţionarilor, această societate comercială a fost 

dizolvată.  

         2. Ministerul Afacerilor Interne şi-a asumat, ca obiectiv strategic sectorial,  redefinirea 

locului şi rolului instituţiei prefectului în cadrul procesului de reformă a statului şi de 

modernizare a administraţiei publice. 

         De asemenea, printre obiectivele Programului de Guvernare în anul 2016 se regăseşte 

consolidarea parametrilor economici, iar una dintre măsuri pentru realizarea acestuia constă în 

identificarea unor soluţii viabile care să determine un grad cât mai mare de absorbţie a 

fondurilor europene. 

 

II. Schimbări preconizate 

 

         1. Înfiinţarea unui post de secretar de stat, căruia îi vor reveni sarcini în coordonarea 

unitară a Instituţiei Prefectului. Măsura este necesară pentru realizarea obiectivului strategic 

sectorial privind redefinirea locului şi rolului instituţiei prefectului în cadrul procesului de 
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reformă a statului şi de modernizare a administraţiei publice. De asemenea, se are în vedere 

misiunea prefectului, în calitate de reprezentant al Guvernului pe plan local, şi implicit, a 

instituţiei pe care o conduce, în buna desfăşurare a activităţilor de prevenire şi gestionare a 

situaţiilor de criză şi de urgenţă. 

          2. În vederea  armonizării funcţionale şi eficientizării activităţii la nivelul unor structuri 

ale Aparatului central al M.A.I., de natură să îmbunătăţească performanţele  acestora,  se 

propun următoarele: 

- transformarea Direcţiei Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale în direcţie generală, 

ca urmare a creşterii sarcinilor şi responsabilităţilor ce vor reveni acestei structuri, prin 

preluarea unor atribuţii de la alte unităţi centrale, respectiv pe domeniul Schengen, precum şi 

protocol extern şi relaţii consulare; 

- transformarea Direcţiei Schengen în Direcţia Fonduri Nerambursabile, unitate căreia îi 

vor reveni sarcini în gestionarea integrată a activităţilor de informare, evaluare necesitate, 

depunere proiecte, creştere eligibilitate, management şi control pentru fondurile 

nerambursabile la nivelul M.A.I; 

- schimbarea denumirii Direcţiei Secretariat General şi Protocol în Direcţia Secretariat 

General, ca urmare a transferului activităţilor de protocol extern şi relaţii consulare la altă 

structură; 

- schimbarea denumirii Direcţiei Generale pentru Monitorizarea, Controlul Operaţional 

şi Inspecţie Activităţii Serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU în Direcţia Generală 

Management Urgenţe Medicale;    

- transformarea Direcţiei pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei în direcţie 

generală, având în vedere multiplele responsabilităţi ce revin acesteia în dezvoltarea 

domeniului TIC al M.A.I. într-o viziune sistemică, unitară şi integrată, în modernizarea 

sistemelor informatice de tip e-administraţie/e-guvernare, creşterea capacităţii de protejare a 

infrastructurilor TIC, precum şi asigurarea dotării cu echipamente de comunicaţii şi tehnică de 

calcul la nivelul M.A.I. 

           Pentru punerea în aplicare a acestor măsuri este necesară modificarea Anexei nr. 1 la 

H.G. nr. 416/2007.          

           Totodată, se propune radierea din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 416/2007 a structurilor 

teritoriale de audit public intern (pct. 2), întrucât acestea se circumscriu pct. nr. 24. – Structuri 

aflate în subordinea unor unităţi centrale, precum şi a Societăţii Comerciale "COMICEX" -

 S.A. şi, implicit, a pct. B, ca urmare a dizolvării şi lichidării acesteia. În acest context, este 

necesară şi schimbarea denumirii Anexei nr. 2 în „Unităţi, instituţii şi structuri aflate în 

subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne”. 

          De asemenea, se elimină teza a II-a de la articolul 3 alin.(2) din Hotărârea Guvernului 

nr.416/2007, având caracter redundant, în contextul în care competenţele ministrului rezultă 

din cuprinsul tezei I, care prevede faptul că „structura organizatorică a unităţilor, instituţiilor şi 

structurilor din subordinea ministerului şi aparatului central, precum şi a organelor şi unităţilor 

centrale de specialitate, unităţilor teritoriale şi altor componente constituite în condiţiile legii 

ca instituţii civile ori militare, cu excepţia situaţiei când aceasta este prevăzută în acte 

normative de nivel superior” se stabileşte de către ministru; de altfel, dispoziţiile art.12 alin.(4) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 sunt clare în privinţa competenţelor 

ministrului în materia organizării structurilor MAI şi nu trebuie reluate în cuprinsul Hotărârii 

Guvernului nr.416/2007. 
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III. Alte informaţii 

 

 

                                                         Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

 

1. Impact macro-economic 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

1^1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

2
1
. Impact asupra sarcinilor  administrative 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

2
2
. Impact asupra întreprinderilor mici şi mijlocii 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impact social 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

4. Impact asupra mediului 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte informaţii 

 

                                                         

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii patru ani Media pe 

cinci ani  

1 2 

2016 

3 

2017 

4 

2018 

5 

2019 

6 

2020 

7 

1.Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       

i. impozit pe profit       

ii. impozit pe venit       

iii. alte venituri       

 

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 
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c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

   i. contribuţii de asigurări       

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:          

i.cheltuieli de personal          

ii.bunuri şi servicii             

b) bugete locale       

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

      

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:        

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

      

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

      

a)
 
buget de stat       

b) bugete locale       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat       

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

reducerea cheltuielilor cu bunurile şi 

serviciile 

 

      

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

 

      

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

 

      

7. Alte informaţii  Nu are impact asupra bugetului general consolidat.     

Modificările  propuse  se vor realiza cu încadrarea în 

bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne.   

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 

(acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în 

vigoare a proiectului de act normativ): 

a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului 

de act normativ; 

 - Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele 
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Ministerului Afacerilor Interne  

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. 

Va fi adoptat un cadru normativ intern, care se aprobă prin ordine ale ministrului afacerilor 

interne. 

1.
1
 Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice. 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor 

ce transpun prevederi comunitare: 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, 

făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare 

internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale: 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

 

6. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 6-a 

              Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute 

de cercetare şi alte organisme implicate  

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a 

modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act 

normativ 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte 

normative 
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Actul normativ nu se referă la acest subiect 

 

4.Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ - Avizul nr._______/___.___.2016  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării - Avizul C.S.A.T. nr. _________/2016 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

 

 

6. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea prezentului act normativ 

 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

Proiectul a îndeplinit procedura transparenţei decizionale prevăzute de Legea nr.52/2003. 

 

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice  

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

1. Alte informaţii 

 

                                                           Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau  

extinderea competenţelor instituţiilor existente 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

2. Alte informaţii 
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Faţă de cele prezentate, a fost promovat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura 

organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, pe care îl supunem 

Guvernului spre adoptare. 

                

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 
 

PETRE  TOBĂ 
 

 

AVIZĂM  FAVORABIL 

 

MINISTRUL FINANŢELOR  

PUBLICE 

 

 

ANCA DANA DRAGU 

 MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI,  

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI 

PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 

CLAUDIA-ANA COSTEA 

 

 

 

PREŞEDINTELE  

AGENŢIEI NAŢIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 

JOZSEF BIRTALAN 

 

 

 

 

 

 

MINISTRUL  JUSTIŢIEI  

 

 

RALUCA  ALEXANDRA  PRUNĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


