GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi
efectivele Ministerului Afacerilor Interne
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele
Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10
mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Alineatele (1), (2) şi (4) ale articolului 1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(1) Aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne are structura organizatorică stabilită
potrivit organigramei prevăzute în anexa nr. 1. În cadrul fiecăreia dintre structurile prevăzute în
organigramă, prin ordin al ministrului, se pot înfiinţa, desfiinţa şi reorganiza compartimente, birouri,
servicii şi direcţii, după caz, în condiţiile prevăzute de lege.
(2) În activitatea de conducere şi reprezentare, ministrul este ajutat de 5 secretari de stat, 4
subsecretari de stat şi secretarul general.
(…)
(4) Coordonarea de către ministru, secretarii de stat şi secretarul general a structurilor din
aparatul central şi a instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/în cadrul ministerului se stabileşte
prin ordin al ministrului afacerilor interne.”
2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.3 - (1) În subordinea sau, după caz, în cadrul ministerului funcţionează unităţi, instituţii şi
structuri, prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Ministrul stabileşte, în limita posturilor aprobate şi a fondurilor băneşti alocate, structura
organizatorică a unităţilor, instituţiilor şi structurilor din subordinea/cadrul 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.”
3. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu Anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.
Art. II. – Procedurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se
realizează în maximum 45 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
Art. III. – În actele normative în vigoare, de nivelul hotărârilor Guvernului sau inferior,
denumirea „Direcţia Schengen” se înlocuieşte cu denumirea „Direcţia Generală Afaceri Europene,
Schengen şi Relaţii Internaţionale”, pentru activităţile care privesc gestionarea politicilor Uniunii
Europene corespunzătoare acquis-ului Schengen, respectiv cu denumirea „Direcţia Fonduri
Nerambursabile” pentru activităţile care privesc gestionarea fondurilor externe nerambursabile.
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