
EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1
Titlulproiectului de act normativ

Lege pentru completarea art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
30/2007 privind organizarea §i functionarea Ministerului Afacerilor Interne

Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situafiei 
actuate

Viafa unei societafi este legata de modul in care 
administra^ia publica raspunde exigenfelor sociale, iar 
raspunsul acesteia depinde, in mare masura, de inzestrarea 
sa cu mijloacele instrumentele (inclusiv juridice) 
necesare realizarii obiectivelor stabilite, in scopul 
satisfacerii interesului public.

Personalitatea juridica ii confera formei de organizare 
(entitatii juridice) calitatea de subiect de drept distinct de

A

constituentul sau. In calitate de subiect de drept, persoana 
juridica are: atribute de identificare proprii (sediu propriu, 
nume sau denumire, emblema); vointa proprie §i interese 
proprii, pe care §i le exercita sau, dupa caz, §i le 
gestioneaza prin organele proprii; nationalitate proprie, 
distincta de cea a constituen|ilor; patrimoniu propriu, 
distinct de cel al constituenfilor; responsabilitate juridica 
proprie, inclusiv responsabilitate penala.

Astfel, in conformitate cu prevederile art. 187 din 
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu 
modiflcarile §i completmle ulterioare, orice persoana 
juridica trebuie sa aiba o organizare de sine statatoare §i un 
patrimoniu propriu, afectat realizarii unui anumit scop licit 
§i moral, in acord cu interesul general, iar in conformitate 
cu prevederile art. 191 alin. (2) din acela^i act normativ, 
persoanele juridice de drept public se pot infiinja prin acte 
ale autoritajii administra|iei publice centrale sau locale ori 
prin alte moduri prev^ute de lege.

In prezent, exista unitati subordonate direcpil^ir 
generale/direcjiilor din aparatul central al 
Afacerilor Interne care sunt lipsite de personalim|?j.uridi'c%^ ;^ 
acest fapt impietand desfagurarea in conditii otMW^a^uljbg" so
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activitati specifice.
La nivelul acestor unitafi subordonate aparatului 

central al M.A.I. au fost identificate, cu titlu de exemplu, 
Centrele medicale de diagnostic §i tratament ambulatoriu, 
Central Multifunctional de Pregtoe Schengen §i Directia 
Asigurare Logistica Integrata.

Situatia actuala a Centrelor medicale de diagnostic §i 
tratament ambulatoriu este consecinta reorganiz&'ii, in anul 
2016, a refelei sanitare a Ministerului Afacerilor Interne.

Astfel, a fost retrasa calitatea de ordonator de credite 
centrelor medicale judefene, care au fost trecute pe zone de 
responsabilitate geografica, sub coordonarea celor trei 
centre medicale de diagnostic §i tratament ambulatoriu 
existente, care au calitatea de ordonatori tertiari de credite 
aflaji in subordinea ordonatorului principal.

A

In prezent, centrele medicale de diagnostic §i tratament 
ambulatoriu funcjicneaza fara a avea personalitate juridica, 
de§i acestea indeplinesc condi|iile pentru a dobandi aceasta 
calitate.

Din cauza lipsei personalitatii juridice a centrelor 
medicale de diagnostic §i tratament ambulatoriu acestea 
intampina dificultafi in angajarea persoanelor pentru 
ocuparea functiilor disponibile.

A

In momentul de fa^a, lipsa personalitafii juridice a 
centrelor medicale de diagnostic §i tratament ambulatoriu 
genereaza dificultati majore fafa de oportunitatile fmanfarii 
din fonduri europene prin prbgramele existente, ceea ce 
creeaza sincope in desfa§urarea actului managerial §i 
imposibilitatea dezvolt^ii/modemiz^ii infrastructurii sau 
dezvoltarii unor programe specifice de asistenta medicala, 
in condijiile in care fondurile bugetare sunt insuficiente 
pentru des:S§urarea acestora la nivelul unitatilor sanitare.

Central Multifuncfional de Pregatire Schengen 
reprezinta un alt exemplu de unitate subordonata aparatului 
central al Ministerului Afacerilor Interne, care necesita 
dobandirea personalitafii juridice pentru exercitarea 
atribufiilor specifice.

A

In anul 2009, LiceuI Neagoe Basarab Buzau §i Liceul 
Constantin Brancoveanu Ploie§ti au fost desfiinfate, in 
conformitate cu prevederile anexei la H.G. nr. 306/2005 
pentru aprobarea Strategiei actualizate privind reforma^ 
institufionala a Ministerului Afacerilor Interne in/^^^^da^v

fonduri ^cSmb^eii^l 
(Facilitatea Schengen - RQFSCH), au fost ppSBifcatS SI2005-2006. Prin accesarea unor
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renovarea cladirilor in care au functional, in trecut, liceele 
sus mentionate, cat §i dotarea institutiei nou create cu 
mobilier, tehnica de calcul.

Directia Asigurare Logistica Integrate reprezinta un alt 
exemplu care necesita dobandirea personalitatii juridice, 
necesara pentru exercitarea atributiilor funcfionale, aspect 
semnalat de catre reprezentantii Curtii de Conturi a 
Romaniei, in cadrul controalelor efectuate la aceasta 
structura.

Prin acordarea personalitatii juridice unitatilor 
subordonate aparatului central al Ministerului Afacerilor 
Interne care indeplinesc conditiile prev^ute de prevederile 
art, 187 din Legea nr. 287/2009, acestea vor putea 
participa, in nume propriu, la raporturi juridice §i i§i vor 
putea asuma obligatii.

Lipsa personalitatii juridice afecteaza, in mod direct, 
posibilitatea unitafilor subordonate aparatului central al 
Ministerului Afacerilor Interne de a accesa fonduri 
europene pe linii de finanfare specifice activitafilor 
desfa^urate, precum §i aceea de a incheia alte parteneriate 
necesare dezvolt^ii institutionale.

Pentru dobandirea personalitadi juridice, prin ordin al 
ministrului afacerilor interne, de catre unitatile sau 
institutiile de invattoant §i centrele de formare 
profesionala din cadrul Politiei de Frontiera Romane, 
respectiv institutiile de invatamant, studii §i experimentari, 
unitatile §i subunitatile specializate, baze, ateliere §i 
depozite de asigurare tehnica, logistica ^i de reparatii aflate 
in subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de 
Urgenta, s-a intervenit asupra Ordonantei de urgenfa a 
Guvernului nr. 104/2001^ (prin Legea nr. 314/2013), 
respectiv asupra Ordonanfei Guvernului nr. 88/2001^ (prin 
Ordonanfa de urgenfa a Guvernului nr. 68/2020). Astfel, 
prin ordin al ministrului afacerilor interne emis in temeiul 
dispozitiilor art. 12 alin, (14) din Ordonanta de urgenfa a 
Guvernului nr. 104/2001, respectiv ale art. 10 alin. (3) din 
Ordonanfa Guvernului nr. 88/2001, unitafile sau institutiile 
de invatamant |i centrele de formare profesionala din 
cadrul Politiei de Frontiera Romane, respectiv institutiile de 
invaftoant, studii §i experiment^i, unitatile §i subunitatile 
specializate, baze, ateliere $i depozite de asigurare tehnica,

privind organizarea §i funcjionarea Politiei de Frontiers Romane, cu modificSrile fi completSrile ultelToare;^^^^^
^ privind mfiintarea, organizarea §i functionarea serviciilor publice comunitare pentru 
modificSrile §i completSrile ulterioare
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logistica §i de repara^ii aflate in subordinea Inspectoratului 
General pentru Situatii de Urgenfa au dobandit 
personalitate juridica.

1^ Prezentul act normativ nu transpune legisla^ie comunitara nu creeaza cadrul 
pentru aplicarea directa a acesteia. 

Prin protect se are in vedere stabilirea posibilita|ii ca, 
prin ordin al ministrului afacerilor interne, sa fie infiintate 
entitati cu personalitate juridica, atunci cand sunt 
indeplinite conditiile prev^ute la art. 187 din Legea nr. 
287/2009.

■ A '" “ ■

In aplicarea textului de lege propus prin acest protect, se 
va proceda la modificarea/completarea Hotararii 
Guvemului nr.416/2007 privind structura organizatorica si 
efectivele Ministerului Afacerilor Interne, pentru a 
evidenlia, in structura organizatorica a Ministerului 
Afacerilor Interne, nolle entitati cu personalitate juridica ce 
vor fi infiintate.

2. Schimbari 
preconizate

3. Alte informatii

Secfiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului

l.Impactul macroeconomic Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
1^. Impactul asupra 
mediului concurential 
domeniului ajutoarelor de 
stat

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

2^. Impactul asupra 
sarcinilor administrative Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

2^. Impactul asupra 
intreprinderilor mid 
mi)Iocii

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Impactul social Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
Prezentul act normativ nu se refera la acest^lS^^
________________________________/S'- /X f.mt

4. Impactul asupra
mediului
5. Alte informatii Nu au fost identificate
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Sectiunea a 4-a>
Impactul financiar asupra bugetului general consolidate atdtpe termen scurt, 

pentru anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani)

- mil lei -
Anul
curent Urmatorii 4 ani Media pe 5Indicatori ani2022 2023 2024 2025 2026

1. Modificari ale
veniturilor 
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 asigur&'ilor 
sociale de.stat:
(i) contributii de asigurari

bugetare,

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

l.Modificari 
cheltuielilor 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii

b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii

c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat:

(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri $i servicii

ale
bugetare,

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Impact financiar, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

4. Propuneri pentru 
acoperirea cre^terii
cheltuieiilor bugetare

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

Prezentul act normativ nu se refera la acest4ubi^>^%^
5. Propuneri pentru a 
compensa
veniturilor bugetare

reducerea
< 0
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6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea 
modiHcarilor veniturilor 
$i/sau 
bugetare

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
cheltuielilor

7. Alte informatii
y

Nu au fost identificate.

Sectiunea a 5-a
Efectele prezentului act normativ asupra legislaflei in vigoare

1. Masuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului;
a) acte normative in vigoare ce vor H 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrarii in vigoare a proiectului;
b) acte normative ce urmeaza a fi 
elaborate in vederea implementarii noilor 
dispozitii

Hotararea Guvemului nr.416/2007 
privind structura organizatorica §i 
efectivele Ministerului Afacerilor 
Interne.

Compatibilitatea proiectului cu 
legislatia in domeniul achizitiilor publice
2. Conformitatea proiectului cu legislafia 
comunitara in cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare

Prezentul act normativ nu se refera la 
acest subiect.

Prezentul act normativ nu se refera la 
acest subiect.

3. Masuri normative necesare aplicarii 
directe a actelor normative comunitare

Prezentul act normativ nu se refera la 
acest subiect.

4. Hotarari ale Curfii de Justitie a Uniunii 
Europene

Prezentul act normativ nu se refera la 
acest subiect.

5. Alte acte normative ^i/sau documente 
internafionale 
angajamente

Prezentul act normativ nu se refera la 
acest subiect.din decurgcare

6. Alte informatii Nu au fost identificate.
Sectiunea a 6-a

Consultdrile efectuate in vederea elabordriiproiectului

1. Informatii privind procesul de
organizatii

neguvernamentale, institute de cercetare 
si alte organisme implicate_____________
2. Fundamentarea alegerii organizatiilor
cu care a avut loc consultarea, precum ^i 
a modului in care activitatea acestor 
organizafii este legata de obiectul 
proiectului ___________

consultare Prezentul act normativ nu se refera la 
acest subiect.

cu

Prezentul act normativ nu4r$efer^la^ 
acest subiect. /
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3. Consultarile organizate cu autoritafile 
administra|iei publice locale, in situa^ia in 
care proiectul are ca obiect activitafi ale 
acestor autoritafi, in condi^iile Hotararii 
Guvernului 
procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autoritatilor administrafiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative

Prezentul act normativ nu se refera la 
acest subiect.521/2005 privindnr.

4. Consultarile desfa^nrate in cadrul 
consiliilor
conformitate cu prevederile Hotararii 
Guvernului 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente  

interministeriale, in
Prezentul act normativ nu se refera la 
acest subiect.750/2005 privindnr.

5. Informatii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a T&'ii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi

Proiectul de act normativ a fost avizat 
de Consiliul Legislativ prin avizul 
nr.148/2022.
Proiectul de act normativ a fost avizat 
de Consiliului Suprem de Aparare a 
Tarii prin avizul nr. 10/2022.

6. Alte informafii Nu au fost identificate.

Sectiunea a 7-a
Activitdfi de informare publicd privind elaborarea si implementarea

proiectului

1. Informarea societafii civile cu privire la 
necesitatea elaborarii proiectului

Proiectul de act normativ a fost 
elaborat cu indeplinirea procedurii de 
consultare publica stabilita prin Legea 
nr. 52/2003 privind transparenfa 
decizionald in administrafia publicd, 
inclusiv prin publicarea acestuia pe 
site-ul Ministerului Afacerilor Interne, 
la data de 21.07.2021.

2. Informarea societafii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului in 
urma implementarii proiectului, precum 
^i efectele asupra sanatafii ^i securitafii 
cetatenilor sau diversitatii biologice

Prezentul act normativ nu se refera la 
acest subiect.

3. Alte informafii Nu au fost identificate. 5^' 0

1



Sectiunea a 8-a >
Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a 
proiectului de catre autoritafile 
administrafiei pubiice centrale ^i/sau 
locale - infiin|:area unor noi organisme 
sau extinderea competen^eior institufiilor 
existente

Punerea in aplicare a prevederilor 
prev^ute in proiectul de lege va fi 
realizata de unitatile Ministerului 
Afacerior Interne

2. Alte informatii Nu au fost identificate.

Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru completarea 
art. 12 din Ordonanja de urgenfa a Guvemului nr. 30/2007 privind organizarea §i 
funcjionarea Ministerului Afacerilor Interne, pe care il supunem Parlamentului, spre 
adoptare, cu.procedura de urgenta prev^uta de art.76 alin. (3) din Constitutia 
Romaniei, republicat^.
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