NOTĂ DE FUNDAMENTARE
SECŢIUNEA 1
Titlul proiectului
de act normativ

Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului
nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele
Ministerului Afacerilor Interne

SECŢIUNEA A 2-A
Motivul emiterii actului normativ
1.

Descrierea
situaţiei
actuale

Structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor
Interne au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 416/2007,
cu modificările şi completările ulterioare, iar componentele
organizatorice (unităţile), subordonarea, coordonarea şi numărul
de posturi sunt cele statuate potrivit prevederilor din anexele nr. 13.
1. Potrivit art. 1 alin. (1) din actul normativ mai sus menţionat,
,,Aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne are structura
organizatorică stabilită potrivit organigramei prevăzute în anexa nr.
1.”
a) La data de 05.07.2019 a intrat în vigoare O.u.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ.
În conformitate cu prevederile art. 59 alin (1) din O.u.G.
nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în activitatea
de conducere a ministerului, ministrul este ajutat de unul sau mai
mulţi secretari de stat, potrivit actului normativ de înfiinţare,
respectiv de organizare şi funcţionare a ministerului, după caz.
Pentru realizarea obiectivelor şi orientărilor activităţii
internaţionale în domeniul afacerilor interne, potrivit Programului
de guvernare şi obligaţiilor ce îi revin din strategiile naţionale şi
documentele internaţionale la care România este parte, la nivelul
Ministerului Afacerilor Interne este necesară înființarea unei
funcții de secretar de stat pentru relații internaționale.
Astfel, funcția de secretar de stat pentru relația cu Parlamentul
și relații internaționale va fi redenumită în secretar de stat
pentru relația cu Parlamentul.
b) în vederea coordonării activităților de analiză și de realizare
a sintezelor cu privire la situațiile specifice aflate în coordonarea
secretarului de stat pentru relația cu instituțiile prefectului, precum
și în scopul participării în cadrul comisiilor/grupurilor de lucru sau
la unele activități de reprezentare, este necesară înființarea unei
noi funcții de subsecretar de stat;
c) În conformitate cu prevederile art. 544 alin. (1) lit. e) din
O.u.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,
consilierul de stat, secretarul de stat, subsecretarul de stat şi
asimilaţii acestora din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, din
cadrul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale
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administraţiei publice centrale au dreptul la organizarea unui
cabinet care funcţionează în cadrul instituţiilor pe care le conduc
sau în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea.
d) În considerarea prevederilor O.u.G. nr. 98/2010 privind
identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, în organigrama aparatului central al M.A.I.
a fost prevăzut Centrul de Coordonare a Protecţiei
Infrastructurilor Critice (la nivel de serviciu).
La data de 02.09.2018 a intrat în vigoare Legea nr. 225/2018
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi
protecţia infrastructurilor critice.
Astfel, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din O.u.G.
98/2010,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
responsabilitatea pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor
necesare implementării legislaţiei specifice domeniului protecţiei
infrastructurilor critice revine Ministerului Afacerilor Interne, prin
Centrul Naţional de Coordonare a Protecţiei Infrastructurilor
Critice.
2. a) În Monitorul Oficial nr. 477 din 4 iunie 2020 a fost
publicată O.u.G. nr. 91/2020 privind trecerea Administraţiei
Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din subordinea
Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului şi în
coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi pentru
modificarea unor acte normative.
Având în vedere că Administraţia Naţională a Rezervelor de
Stat şi Probleme Speciale este organizată și funcționează ca organ
de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate
juridică, în subordinea Guvernului României, finanțată în
integralitate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului
General al Guvernului, se impune eliminarea acesteia de la pct. 9 al
lit. A. ,,Unităţi, instituţii şi structuri aflate în subordinea/în cadrul
Ministerului Afacerilor Interne” din Anexa nr. 2 - „Unităţi, instituţii
şi structuri aflate în subordinea/în coordonarea/în cadrul
Ministerului Afacerilor Interne” la H.G. nr. 416/2007.
b) În Anexa nr. 2 - „Unităţi, instituţii şi structuri aflate în
subordinea/în coordonarea/în cadrul Ministerului Afacerilor
Interne” la H.G. nr. 416/2007 se regăseşte, la lit. B, ,,Unităţi,
instituţii şi structuri aflate în coordonarea Ministerului Afacerilor
Interne”, Societatea Comercială COMICEX – S.A. Ca urmare a
aprobării H.G. 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., din
domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, prin
Hotărârea nr. 8/16.11.2015 a Adunării Generale a Acţionarilor, s-a
aprobat dizolvarea şi lichidarea acestei societăţi comerciale.
Totodată, Societatea Comercială COMICEX – S.A., cod unic de
înregistrare 16173830/25.02.2004, a fost radiată din Registrul
Comerţului, astfel cum rezultă din Extrasul de registru nr. 188526
din 08.05.2018 emis de Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă
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Tribunalul Bucureşti.

2.

Schimbări
preconizate

3.

Alte informaţii

Proiectul vizează:
1. modificarea organigramei aparatului central al Ministerului
Afacerilor Interne prevăzută în anexa nr. 1 la HG nr. 416/2007, în
sensul, prevederii: unei noi funcții de secretar de stat pentru
relații internaționale, funcției de secretar de stat pentru
relația cu Parlamentul (prin schimbarea denumirii funcției de
secretar de stat pentru relația cu Parlamentul și relații
internaționale), unei noi funcții de subsecretar de stat (pentru a
acorda suportul necesar gestionării activităților specifice relației cu
instituțiile prefectului) și a trei cabinete pentru subsecretarii de
stat (ordine și siguranță publică, relația cu instituțiile prefectului,
relația cu Parlamentul). De asemenea, se propune schimbarea
denumirii
Centrului
de
Coordonare
a
Protecţiei
Infrastructurilor Critice (la nivel de serviciu) în Centrul
Naţional de Coordonare a Protecţiei Infrastructurilor Critice
(la nivel de serviciu). Pe cale de consecință, se modifică, în mod
corespunzător, art. 1, prin reformularea alin. (2), în sensul
înființării unei funcții de secretar de stat și a unei funcții de
subsecretar de stat.
2. modificarea Anexei nr. 2 la HG nr. 416/2007, în sensul
eliminării Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi
Probleme Speciale și a Societății Comerciale COMICEX – S.A.,
precum şi a sintagmei ,,în coordonarea’’. Pe cale de consecinţă,
se modifică, în mod corespunzător, şi art. 3, din cuprinsul căruia se
elimină termenul ,,coordonare”;

SECŢIUNEA A 3-A
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1.

Impactul macroeconomic

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.
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Impactul asupra mediului
concurenţial şi domeniului
ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

2.

Impactul asupra mediului de
afaceri

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

3.

Impactul social

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

4.

Impactul asupra mediului

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.
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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)
Mii lei
Indicatori

1.
1.

Anul
curent
2021

2022

2023

2024

2025

2.

3.

4.

5.

6.

Modificări ale veniturilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
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:

3.

4.
5.

(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale
de stat :
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
Impact financiar, plus/minus
din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
Propuneri pentru acoperirea
creşterii cheltuielilor bugetare
Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare
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Următorii 4 ani

Me
dia
pe
5
ani
7.

6.

7.

Calcule detaliate privind
fundamentarea modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare

Nu este cazul, întrucât modificările propuse nu
conduc la creșterea efortului bugetar la nivelul
Ministerului Afacerilor Interne.

Alte informaţii
SECŢIUNEA A 5-A
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

Măsuri normative necesare pentru
aplicarea prevederilor proiectului de act
a)
Hotărârea
Guvernului
nr.
normativ:
416/2007
privind
structura
a) acte normative în vigoare ce vor fi
organizatorică
şi
efectivele
modificate sau abrogate, ca urmare a
Ministerului Afacerilor Interne.
intrării în vigoare a proiectului de act
normativ
b) acte normative ce urmează a fi
elaborate în vederea implementării
noilor dispoziţii
Conformitatea proiectului de act
Proiectul de act normativ nu se referă
2. normativ cu legislaţia comunitară în
la acest subiect.
cazul proiectelor ce transpun prevederi
comunitare
3. Măsuri normative necesare aplicării
Proiectul de act normativ nu se referă
directe a actelor normative comunitare
la acest subiect.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii
Proiectul de act normativ nu se referă
Europene
la acest subiect.
5. Alte acte normative şi/sau documente
Proiectul de act normativ nu se referă
internaţionale din care decurg
la acest subiect.
angajamente
6. Alte informaţii
SECŢIUNEA A 6-A
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu Proiectul de act normativ nu se
organizaţii neguvernamentale, institute de referă la acest subiect.
cercetare şi alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu Proiectul de act normativ nu se
care a avut loc consultarea, precum şi a referă la acest subiect.
modului în care activitatea acestor
organizaţii este legată de obiectul
proiectului de act normativ.
3. Consultările organizate cu autorităţile Proiectul de act normativ nu se
administraţiei publice locale, în situaţia în referă la acest subiect.
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
1.
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acte normative

4.

Consultările desfăşurate în cadrul
Proiectul de act normativ nu se
consiliilor interministeriale, în conformitate referă la acest subiect.
cu prevederile Hotărârii Guvernului
nr.750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente.

5.

Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi

6.

Alte informaţii

Avizul Consiliului Legislativ
nr. __________/2021.
Avizul C.S.A.T. nr. _________/2021,
acordat în baza prevederilor art. 4
lit. d) pct. 2 din Legea nr. 415/2002
privind organizarea şi funcţionarea
Consiliului Suprem de Apărare a
Ţării, cu modificările şi completările
ulterioare.

SECŢIUNEA A 7-A
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de
act normativ
1.

2.

3.

Informarea societăţii civile cu privire la Proiectul de act normativ prezentat
necesitatea elaborării proiectului de act a fost elaborat cu respectarea
normativ
prevederilor Legii nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu
modificările şi completările
ulterioare, fiind postat pe site-ul
MAI.
Informarea societăţii civile cu privire la Proiectul de act normativ nu se
eventualul impact asupra mediului în urma referă la acest subiect.
implementării proiectului de act normativ,
precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii
biologice
Alte informaţii

SECŢIUNEA A 8-A
Măsuri de implementare
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1.

2.

Măsurile de punere în aplicare a proiectului Proiectul de act normativ nu se
de act normativ de către autorităţilor referă la acest subiect.
administraţiei publice centrale şi/sau locale
– înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea
competenţelor
instituţiilor
existente
Alte informaţii

În considerarea celor prezentate, a fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică
şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.
În forma prezentată, proiectul a fost însuşit de toate instituţiile abilitate.
MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

LUCIAN NICOLAE BODE
AVIZĂM FAVORABIL
AGENŢIA NAŢIONALĂ A
FUNCŢIONARILOR PUBLICI

MINISTRUL MUNCII ŞI PROTECȚIEI SOCIALE

PREŞEDINTE – SECRETAR DE STAT
LIVIU MĂLUREANU

RALUCA TURCAN

MINISTRUL FINANŢELOR

MINISTRUL JUSTIŢIEI

ALEXANDRU NAZARE

STELIAN-CRISTIAN ION
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