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;
componentele
organizatorice
(unităţile),
subordonarea, coordonarea şi numărul de posturi este cea statuată potrivit
prevederilor din anexele nr. 1-3.
1. Potrivit art. 1 alin. (1) din actul normativ mai sus menționat,
,,Aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne are structura
organizatorică stabilită potrivit organigramei prevăzute în anexa nr. 1.”
În considerarea prevederilor OUG nr. 98/2010 privind identificarea,
desemnarea și protecția infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare, în organigrama
aparatului central al M.A.I. a fost prevăzut Centrul de Coordonare a
Protecției Infrastructurilor Critice (la nivel de serviciu).
La data de 02.09.2018 a intrat în vigoare Legea nr. 225/2018 pentru
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010
privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice.
Astfel, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din OUG nr.
98/2010, cu modificările și completările ulterioare, responsabilitatea pentru
organizarea și desfășurarea activităților necesare implementării legislației
specifice domeniului protecției infrastructurilor critice revine Ministerului
Afacerilor Interne, prin Centrul Național de Coordonare a Protecției
Infrastructurilor Critice.
2. În Anexa nr. 2 - „Unităţi, instituţii şi structuri aflate în subordinea/în
coordonarea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne” la HG nr. 416/2007 se
regăseşte, la pct. B „Unități, instituții și structuri aflate în coordonarea
Ministerului Afacerilor Interne”, Societatea Comercială COMICEX –
S.A. Ca urmare a aprobării HG 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 Acționarilor, s-a aprobat dizolvarea și
lichidarea acestei societăți comerciale.
Totodată, Societatea Comercială COMICEX – S.A., cod unic de
înregistrare 16173830/25.02.2004, a fost radiată din Registrul Comerțului,
astfel cum rezultă din Extrasul de registru nr. 188526/08.05.2018 emis de
Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
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2.

Schimbări
preconizate

3. În Anexa nr. 3 la HG nr. 416/2007 este stabilit numărul de posturi
necesar pentru toate structurile Ministerului Afacerilor Interne pe timp de
pace, pe categorii de personal, respectiv poliţişti, cadre militare (din care
ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri), funcţionari publici şi personal
contractual, precum şi soldaţi şi gradaţi profesionişti.
Pentru îndeplinirea în condiții optime a misiunilor încredinţate este
necesară suplimentarea efectivelor structurilor Ministerului Afacerilor
Interne pe timp de pace cu un minim de 1600 posturi, din care 1000 de
polițiști, 500 de militari (100 ofițeri și 400 maiștri militari și subofițeri) și
100 de funcționari publici și personal contractual, având în vedere
următoarele aspecte:
- principiile şi măsurile asumate de Guvernul României prin
Programul de Guvernare, respectiv ,,limitarea drastică a evenimentelor
soldate cu pierderi de vieţi omeneşti..., continuarea eforturilor de creştere a
gradului de siguranţă a cetăţenilor şi de protejare a intereselor comunităţii...,
perfecţionarea şi modernizarea activităţilor, astfel încât misiunile să asigure
un climat adecvat de siguranţă publică, protejarea cetăţenilor şi instituţiilor
statului”;
- evoluţia fenomenului infracţional, concomitent cu dezvoltarea unor
manifestări socio-culturale, caracterizate de o creştere semnificativă a
numărului de activităţi publice generate, ca exemplu, de preluarea
Preşedinţiei Consiliul Uniunii Europene sau desfăşurarea în anul 2020 pe
teritoriul ţării a patru meciuri din Campionatul European de Fotbal (EURO
2020), aspecte ce determină o abordare proactivă a modului de organizare şi
acţiune a structurilor de ordine publică;
- necesitatea redimensionării unor componente structurale în funcţie
de diversitatea şi complexitatea activităţilor, în vederea consolidării
sistemului instituţional pentru creşterea capacităţii operaţionale, precum şi
pentru a putea răspunde eficient întregului spectru de riscuri şi ameninţări
specifice domeniului ordine şi siguranţă publică;
- creşterea în ultima perioadă de timp a solicitărilor de suplimentare a
numărului de posturi necesar pentru asigurarea pazei şi protecţiei unor
obiective importante stabilite prin HG nr. 1486/2005 privind asigurarea
pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
(ex: Societatea Naţională Nuclearelectrica, Institutul de Fizică şi Energie
Nucleară – Horia Hulubei, R.A.T.E.N. – Institutul de Cercetări Nucleare
Piteşti, B.N.R., D.I.I.C.O.T., Agenţia Naţională de Integritate, sediile
instanţelor de judecată şi parchetelor, S.C. Petrotrans S.A., sediile serviciilor
de probaţiune teritoriale aparţinând Direcţiei Naţionale de Probaţiune etc.).
- diminuarea numărului de posturi necesar Ministerului Afacerilor
Interne pe timp de pace cu un număr de 49.832 posturi de la data aprobării
Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 şi până în prezent.
Proiectul vizează:
1. modificarea organigramei aparatului central al Ministerului
Afacerilor Interne prevăzute în anexa nr. 1 la HG nr. 416/2007, în sensul
schimbării denumirii Centrului de Coordonare a Protecției
Infrastructurilor Critice (la nivel de serviciu) în Centrul Național de
Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice (la nivel de serviciu);
2. modificarea Anexei nr. 2 la HG nr. 416/2007, în sensul eliminării
referirii la Societatea Comercială COMICEX – S.A. și a sintagmei „în
coordonarea”. Pe cale de consecință, se modifică, în mod corespunzător, și
art. 3, din cuprinsul căruia se elimină termenul „coordonare”;
3. modificarea Anexei nr. 3 la HG nr. 416/2007 – „Numărul de posturi
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necesar pentru toate structurile Ministerului Afacerilor Interne pe timp de
pace”, în sensul suplimentării numărului posturilor necesar Ministerului
Afacerilor Interne la pace cu un număr de 1600 posturi, din care 1000 de
polițiști, 500 de militari (100 ofiţeri şi 400 maiştri militari și subofiţeri) și
100 de funcționari publici și personal contractual.
3.

Alte informaţii

SECŢIUNEA A 3-A
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.
11 Impactul asupra mediului concurenţial Proiectul de act normativ nu se referă la acest
şi domeniului ajutoarelor de stat
subiect.
2. Impactul asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.
3.

Impactul social

4.

Impactul asupra mediului

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

Indicatori

1.

1.

Următorii 4 ani

Anul
curent
2019

2020

2021

2022

2023

Media pe
5 ani

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
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3.

4.

5.

6.

7.

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
Calcule detaliate privind
fundamentarea
modificărilor veniturilor
şi/sau cheltuielilor
bugetare
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 proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1.

Măsuri normative necesare pentru aplicarea
prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, ca urmare a intrării
în vigoare a proiectului de act normativ
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în
vederea implementării noilor dispoziţii

a) Hotărârea Guvernului nr. 416/2007
privind structura organizatorică şi efectivele
Ministerului Afacerilor Interne.
b) Va fi adaptat cadrul normativ intern, care
se aprobă prin ordine ale ministrului.

Conformitatea proiectului de act normativ cu
legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce
transpun prevederi comunitare
Măsuri normative necesare aplicării directe a
actelor normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

4.

Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

5.

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

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

6.

Alte informaţii

2.
3.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

SECŢIUNEA A 6-A
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
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1.

Informaţii privind procesul de consultare cu Proiectul de act normativ nu se referă la
organizaţii neguvernamentale, institute de acest subiect.
cercetare şi alte organisme implicate

2.

Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a Proiectul de act normativ nu se referă la
avut loc consultarea, precum şi a modului în care acest subiect.
activitatea acestor organizaţii este legată de
obiectul proiectului de act normativ.

3.

Consultările
organizate
cu
autorităţile Proiectul de act normativ nu se referă la
administraţiei publice locale, în situaţia în care acest subiect.
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

4.

Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor
interministeriale, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale
permanente.

Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect.

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

Avizul Consiliului Legislativ
nr. __________/2019.
Avizul C.S.A.T. nr. _________/2019,
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.

6.

Alte informaţii

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 a fost
necesitatea elaborării proiectului de act normativ elaborat cu respectarea prevederilor Legii
nr.52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, cu
modificările și completările ulterioare.
Informarea societăţii civile cu privire la Proiectul de act normativ nu se referă la
eventualul impact asupra mediului în urma 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.

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

2.

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
CARMEN DANIELA DAN
AVIZĂM FAVORABIL
AGENȚIA NAȚIONALĂ A
FUNCȚIONARILOR PUBLICI

MINISTRUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI
SOCIALE

PREȘEDINTE - SECRETAR DE STAT
VASILE-FELIX COZMA

MARIUS-CONSTANTIN BUDĂI

MINISTRUL FINANŢELOR
PUBLICE

MINISTRUL JUSTIŢIEI, INTERIMAR

EUGEN ORLANDO TEODOROVICI

ANA BIRCHALL
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