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NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

 

SECŢIUNEA 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Hotărârea Guvernului 

pentru modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea 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 și efectivele Ministerului Afacerilor Interne sunt 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 416/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare, iar componentele organizatorice (unităţile), 

subordonarea şi numărul de posturi sunt cele statuate potrivit prevederilor din 

anexele nr. 1-3. 

În Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului 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. 

 

Potrivit prevederilor art. 1 din Memorandumul cu tema „Redresarea 

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și a structurilor 

subordonate”,  aprobat de către domnul Florin Vasile CÎȚU, prim-ministrul 

Guvernului României, se impune suplimentarea numărului posturilor 

necesar Ministerului Afacerilor Interne la pace cu un număr de 8546 posturi, 

din care 146 de militar (121 ofiţeri şi 25 maiştri militari și subofiţeri) şi 8400 

de soldaţi şi gradaţi profesionişti. 

 

Orientarea către această categorie de personal prezintă următoarele avantaje:  

- oferă posibilitatea de ocupare a posturilor de subofițer din structurile de 

intervenție cu personal deja pregătit și cu experiență în domeniu, prin formarea 

de subofițeri din rândul soldaților și gradaților profesioniști; 

- creează condițiile încadrării unor persoane cu contract pe o durată 

determinată la a cărui termen de expirare instituția poate opta între a reînnoi 

sau nu contractul; 

- implică cheltuieli cu personalul net inferioare costurilor care ar fi 

generate de creșterea numărului de subofițeri;  

- asigurarea crearea unei structuri de tip „piramidal” la nivelul 

subunităților de intervenție, pe viitor ponderea urmând să o reprezinte 

categoria soldaților și gradaților profesioniști, subofițerii urmând a fi menținuți 

în funcții de conducere și coordonare primară a intervenției. 

2. Schimbări 

preconizate 

Proiectul vizează modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului                            

nr. 416/2007 – „Numărul de posturi 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 8546 posturi, din care 146 de militar (121 ofiţeri şi 25 maiştri 

militari și subofiţeri) şi 8400 de soldaţi şi gradaţi profesionişti. 

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. 
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11 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. 

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 Anul 

curent 

Următorii 4 ani 
Media 

pe  

5 ani 
2021 2022 2023 2024 2025 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 
6.034 51.733 79.885 

108.60

1 

140.55

6 
77.362 

a) buget de stat, din acesta: 653 5.597 8.643 11.751 15.207 8.370 

(i) impozit pe profit       

(ii) impozit pe venit 653 5.597 8.643 11.751 15.207 8.370 

b) bugete locale: 0 0 0 0 0 0 

(i) impozit pe profit       

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 
5.381 46.136 71.242 96.850 

125.34

9 
68.992 

(i) contribuţii de asigurări 
5.381 46.136 71.242 96.850 

125.34

9 
68.992 

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus din care: 
20.372 

176.66

0 

273.73

4 

372.75

0 

481.22

5 

264.94

8 

a) buget de stat, din acesta: 
20.372 

176.66

0 

273.73

4 

372.75

0 

481.22

5 

264.94

8 

 (i) cheltuieli de personal 
20.372 

176.66

0 

273.73

4 

372.75

0 

481.22

5 

264.94

8 

 (ii) bunuri şi servicii       

b) bugete locale: 0 0 0 0 0 0 

  (i) cheltuieli de personal       

  (ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat : 
0 0 0 0 0 0 

 (i) cheltuieli de personal       

 (ii) bunuri şi servicii       

3. Impact financiar, plus/minus din 

care: 
14.338 

124.92

7 

193.84

9 

264.14

9 

340.66

9 

187.58

6 

a) buget de stat 
14.338 

124.92

7 

193.84

9 

264.14

9 

340.66

9 

187.58

6 

b) bugete locale  0 0 0 0 0 0 

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare  
- - - - - - 
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5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare  
- - - - - - 

 

 

6. 

Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

- 

7. Alte informaţii - 

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. 

 

     

 

 

2. 

Conformitatea proiectului de act normativ cu 

legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. 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  

SECŢIUNEA A 6-A  

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act 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. 

Proiectul de act 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 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 
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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. 

__________/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 Țării, cu modificările 

și completările ulterioare. 

6.  Alte informaţii  

SECŢIUNEA A 7-A 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act normativ  

Având în vedere că anexa nr. 3 este 

clasificată ,,secret de stat” nivel ,,secret”, nu 

se impune parcurgerea procedurii de 

transparență decizională, în conformitate cu 

prevederile art. 6 lit. a) din Legea nr. 

52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată. 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

3.  Alte informaţii  

SECŢIUNEA A 8-A  

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de 

act normativ de către autorităţilor administraţiei 

publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor 

noi organisme sau extinderea competenţelor 

instituţiilor existente  

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

2.  Alte informații 
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În considerarea celor prezentate, a fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului pentru 

modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi 

efectivele Ministerului Afacerilor Interne, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

 

 

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

 

 

LUCIAN NICOLAE BODE 

 

 

AVIZĂM  FAVORABIL 

 

 

MINISTRUL MUNCII ŞI PROTECȚIEI SOCIALE 

 

 

RALUCA TURCAN 
 

 

 

 

 

 

 

MINISTRUL FINANŢELOR  

 

 

ALEXANDRU NAZARE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRUL  JUSTIŢIEI 

 

 

 

STELIAN-CRISTIAN ION 
 

 

 


