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HOTĂRÂRE nr. 639 din 20 iunie 2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile
Inspectoratului General pentru Imigrări
(la data 14-aug-2012 Actul modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 838/2012 )

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
55/2007 privind înfiintarea Oficiului Român pentru Imigrari prin reorganizarea Autoritatii pentru straini si a Oficiului
National pentru Refugiati, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
CAPIT OLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
(1) Inspectoratul General pentru Imigrări, denumit în continuare Inspectoratul General, este organ de specialitate al
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, care
exercită atribuţiile ce îi sunt date prin lege pentru implementarea politicilor României în domeniile migraţiei, azilului şi al
integrării străinilor, precum şi a legislaţiei relevante în aceste domenii.
(la data 14-aug-2012 Art. 1, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 838/2012 )

(2) Oficiul are sediul în municipiul Bucuresti, str. Capitan aviator Alex. Serbanescu nr. 50, sectorul 1.
Art. 2
(1) Inspectoratul General este condus de un inspector general, numit prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor,
ajutat de 2 inspectori generali adjuncţi. Inspectorul general are calitatea de ordonator secundar de credite.
(la data 14-aug-2012 Art. 2, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 838/2012 )

(2) În exercitarea atribuţiilor sale, inspectorul general al Inspectoratului General emite dispoziţii.
(la data 14-aug-2012 Art. 2, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 838/2012 )

(3) Activitatea Oficiului este coordonata de un secretar de stat desemnat de ministrul internelor si reformei
administrative.
Art. 3
(1) Oficiul se organizeaza la nivel central si teritorial.
(2) La nivel central, Oficiul are în componenta directii, servicii si alte structuri functionale.
(3) La nivel teritorial, Oficiul are în componenţă structuri funcţionale, regionale sau judeţene. Şefii unor structuri pot
avea calitatea de ordonator terţiar de credite, în condiţiile legii.
(la data 05-mar-2008 Art. 3, alin. (3) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 2. din Hotarirea 212/2008 )

(4) Structura organizatorică a aparatului propriu al Oficiului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre, iar structurile organizatorice ale structurilor funcţionale, regionale sau judeţene se stabilesc prin
ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.
(la data 05-mar-2008 Art. 3, alin. (4) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 2. din Hotarirea 212/2008 )

(5) Statul de functii al Oficiului se aproba prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.
(6) Numarul maxim de posturi necesare constituirii Oficiului se asigura cu încadrarea în numarul maxim de posturi
aprobat pentru Ministerul Internelor si Reformei Administrative, conform anexei nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr.
416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Internelor si Reformei Administrative.
Art. 4
Atributiile compartimentelor si sarcinile concrete ale personalului, precum si circuitul intern al documentelor se stabilesc
prin regulamentul de organizare si functionare al aparatului propriu, care se aproba de catre ministrul internelor si
reformei administrative.
CAPIT OLUL II: Atributiile Oficiului Român pentru Imigrari
Art. 5
Oficiul îndeplineste urmatoarele atributii principale:
a) în domeniul migratiei:
1. avizeaza acordarea vizelor de intrare în România a strainilor conform competentelor legale;
2. aproba invitatiile si cererile de reîntregire a familiei în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 194/2002 privind regimul strainilor în România, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. acorda autorizatia de munca în vederea obtinerii unui drept de sedere în scop de munca, în conditiile legii;
4. verifica îndeplinirea de catre straini a conditiilor necesare pentru acordarea si prelungirea dreptului de sedere în
România, potrivit legii;
5. prelungeste dreptul de sedere temporara în România a strainilor care îndeplinesc conditiile prevazute de lege;
6. acorda dreptul de sedere permanenta în România strainilor care îndeplinesc conditiile legale;
7. înregistreaza rezidenta pe teritoriul României a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului
Economic European, precum si a membrilor de familie ai acestora;
8. acorda rezidenta permanenta cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European,
precum si membrilor de familie ai acestora;
9. constata, în conditiile legii, casatoriile încheiate de convenienta;
10. anuleaza ori revoca, dupa caz, dreptul de sedere sau limiteaza exercitarea dreptului de rezidenta, în conditiile legii;
11. întreprinde demersurile legale corespunzatoare pentru clarificarea situatiei juridice a strainilor minori neînsotiti;
12. elibereaza, în conditiile legii, documente care atesta identitatea, sederea sau rezidenta, precum si documente de
calatorie;
13. prin lucratorii anume desemnati constata contraventiile si aplica sanctiunile contraventionale prevazute de
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetatenilor statelor
membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, cu modificarile si completarile ulterioare;
14. exercita atributiile conferite prin lege cu privire la regimul îndepartarii strainilor de pe teritoriul României;
15. face propuneri, în conditiile legii, de luare si prelungire a custodiei publice a strainilor care nu pot fi îndepartati în
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termen de 24 de ore;
16. acorda, în conditiile legii, tolerarea ramânerii temporare a strainilor pe teritoriul României;
17. gestioneaza si coordoneaza activitatile desfasurate în centrele de cazare a strainilor luati în custodie publica;
18. instituie, în conditiile legii, interdictii de intrare în România;
19. pune în executare hotarârile de declarare ca persoane indezirabile;
20. transmite trimestrial Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse situatia statistica a autorizatiilor de munca, a
permiselor de sedere în scop de munca si a certificatelor de înregistrare a cetatenilor Uniunii Europene care desfasoara
activitati dependente pe teritoriul României;
21. confirmă statutul de rezident al străinilor incluşi pe lista de participanţi prevăzută de art. 110 alin. (2) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi autenticitatea
datelor prezentate în acest document de călătorie.
(la data 05-mar-2008 Art. 5, litera A. din capitolul II completat de Art. 1, punctul 3. din Hotarirea 212/2008 )

b) în domeniul azilului:
1. primeste, înregistreaza si solutioneaza, în etapa administrativa, cererile de azil depuse la structurile sale teritoriale
sau la alte organe ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
2. primeste si transmite instantelor judecatoresti competente plângerile formulate de solicitantii de azil, în temeiul
prevederilor Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificarile ulterioare;
3. pune la dispozitie instantelor judecatoresti, în copie, actele care au stat la baza pronuntarii hotarârilor atacate în
domeniul azilului;
4. este parte în procesele care au ca obiect cereri de azil;
5. initiaza procedura prevazuta de legea româna pentru numirea unui reprezentant legal în cazul solicitantilor de azil
minori neînsotiti si le asigura acestora protectia necesara pâna la numirea unui reprezentant legal;
6. decide cu privire la acordarea accesului pe teritoriul României al solicitantilor de azil care au depus cererea de azil în
punctele de control pentru trecerea frontierei de stat;
7. poate decide cu privire la retrimiterea strainului într-o tara terta sigura, în conditiile prevazute de Legea nr.
122/2006 privind azilul în România, cu modificarile ulterioare;
8. trimite si analizeaza cererile de preluare/reprimire a unor solicitanti de azil si efectueaza, în colaborare cu
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, transferul solicitantilor de azil catre tarile terte sigure;
9. asigura accesul la asistenta medicala în conditiile legislatiei referitoare la azil si regimul juridic al strainilor;
10. întocmeste si transmite Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse documentele necesare pentru plata
ajutoarelor materiale ce se acorda persoanelor care au obtinut o forma de protectie în România;
11. consulta Ministerul Afacerilor Externe pentru stabilirea tarilor de origine sigure si a tarilor terte sigure;
12. primeste, analizeaza, prelucreaza si gestioneaza informatiile referitoare la situatia din tarile de origine ale
solicitantilor de azil;
c) atributii cu caracter general:
1. elaboreaza, contracteaza, implementeaza si monitorizeaza proiecte cu finantare externa, prin intermediul structurii
proprii create în acest scop si cu sprijinul compartimentelor de specialitate;
2. participa la elaborarea strategiei nationale în domeniul imigratiei si implementarea acesteia prin planuri de actiune
anuale, asigurând totodata si secretariatul tehnic al Grupului Interministerial de Coordonare a Implementarii Strategiei
Nationale privind Imigratia;
3. coordoneaza, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au
dobândit o forma de protectie sau un drept de sedere în România, precum si a cetatenilor statelor membre ale Uniunii
Europene si Spatiului Economic European, cu modificarile si completarile ulterioare, activitatea institutiilor publice, a
autoritatilor administratiei publice locale si a organizatiilor neguvernamentale implicate în integrarea strainilor care au
dobândit o forma de protectie în România sau un drept de sedere în România si a cetatenilor statelor membre ale
Uniunii Europene si Spatiului Economic European;
4. elaboreaza studii, analize si prognoze referitoare la migratia strainilor pe teritoriul României si înainteaza conducerii
Ministerului Internelor si Reformei Administrative propuneri de solutionare a problemelor identificate cu aceasta ocazie
în domeniul controlului fenomenului mig ratiei;
5. gestioneaza Sistemul national de evidenta al strainilor, asigurând functionarea, pastrarea si exploatarea evidentelor
în conformitate cu prevederile legale;
6. culege, stocheaza, prelucreaza, valorifica si face schimb de date si informatii despre strainii cu sedere ilegala, locurile
si mediile frecventate de acestia, precum si despre cei care au ca preocupari traficul de persoane, în conditiile legii;
7. desfasoara activitati colective de culegere de informatii specifice domeniului sau de activitate, pe care le pune la
dispozitie, pentru valorificare, structurilor specializate din sistemul de ordine publica si securitate nationala;
8. verifica în bazele de date ale structurilor din sistemul de ordine publica si securitate nationala cu care are încheiate
protocoale de colaborare situatia strainilor care au solicitat protectia statului român;
9. coopereaza cu alte structuri ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, cu institutii ale statului care au
atributii în domeniul imigratiei si azilului si colaboreaza cu cetatenii, în conditiile legii;
10. coopereaza cu institutii similare din strainatate si cu alte organisme internationale cu competenta în domeniile
migratiei, azilului si integrarii sociale a strainilor, în baza întelegerilor la care România este parte;
11. coopereaza cu misiunile diplomatice si cu oficiile acreditate în România, în conditiile legii;
12. colaboreaza si coopereaza cu înaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati - reprezentanta din România, în
conditiile stabilite de acordul încheiat între aceasta organizatie si Guvernul României;
13. colaboreaza si coopereaza cu Organizatia Internationala pentru Migratie - biroul din România;
14. colaboreaza cu organizatii neguvernamentale cu atributii în domeniul refugiatilor si migrantilor;
15. exercita orice alte atributii conferite prin lege.
CAPIT OLUL III: Personalul Oficiului Român pentru Imigrari
Art. 6
Personalul Oficiului este constituit din politisti, functionari publici si personal contractual.
Art. 7
Oficiul îsi asigura personalul dintre absolventii institutiilor de învatamânt ale Ministerului Internelor si Reformei
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Administrative, personal încadrat direct sau provenit din alte institutii, în conditiile legii.
Art. 8
În exercitarea atributiilor prevazute la art. 5, politistii din cadrul Oficiului sunt abilitati sa desfasoare urmatoarele
activitati:
a) organizarea si efectuarea, în conditiile legii, de controale în mediile si în locurile frecventate de straini, în institutiile
publice sau particulare, precum si în incinta operatorilor economici, indiferent de proprietar sau detinator, atunci când
exista date ori indicii cu privire la existenta în aceste locuri sau medii a unor straini care nu respecta prevederile legale
privind regimul strainilor în România;
b) invitarea la sediul structurii teritoriale a strainilor a caror prezenta este necesara pentru îndeplinirea atributiilor
prevazute de lege, prin aducerea la cunostinta acestora, în scris, a scopului si motivului invitatiei;
c) legitimarea si stabilirea identitatii strainilor care încalca dispozitiile legale privind regimul juridic al strainilor;
d) efectuarea de acte de constatare în vederea informării organelor de urmărire penală, atunci când constată
săvârşirea unor infracţiuni în legătură cu regimul străinilor.
(la data 05-mar-2008 Art. 8, litera D. din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 4. din Hotarirea 212/2008 )

e) depistarea si conducerea la sediul structurilor teritoriale, în cooperare cu organele de politie competente, a strainilor
care încalca dispozitiile legale privind regimul strainilor în România sau a caror identitate nu poate fi stabilita, precum si
verificarea si luarea masurilor legale în cel mult 24 de ore de la depistare;
f) escortarea, pe toata perioada de la depistare si pâna la îndepartarea de pe teritoriul României, a strainilor împotriva
carora s-a dispus aceasta masura, precum si imobilizarea, potrivit legii, a celor care au un comportament violent;
g) desfasurarea de activitati specifice pentru obtinerea si verificarea, în vederea exploatarii, a datelor si informatiilor
referitoare la strainii cu sedere ilegala, la cei care au ca preocupari traficul ilegal de persoane, precum si locurile si
mediile frecventate de acestia;
h) întreprinderea masurilor necesare pentru constatarea si verificarea identitatii reale a solicitantilor de azil;
i) depistarea, conducerea la sediul structurilor teritoriale si escortarea pâna în statul membru responsabil a strainilor
care sunt transferati conform regulamentelor Uniunii Europene, în conditiile legii;
j) folosirea în mod gratuit a mijloacelor de transport în comun si a mijloacelor de transport feroviar, în timpul
serviciului, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel.
CAPIT OLUL IV: Dispozitii finale
Art. 9
La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga:
a) Hotarârea Guvernului nr. 577/2003 privind structura organizatorica si atributiile Autoritatii pentru straini, publicata în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 6 iunie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Hotarârea Guvernului nr. 150/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului
National pentru Refugiati, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 16 februarie 2006.
-****PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
C ontrasemneaza:
Ministrul internelor si reformei administrative,
Cristian David
Ministrul afacerilor externe,
Adrian Mihai Cioroianu
Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,
Paul Pacuraru
Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian

ANEXĂ: ORGANIGRAMA INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI
[POZĂ]
A se vedea actul modificator
(la data 07-iul-2016 anexa 1 modificat de anexa 1 din Hotarirea 467/2016 )

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 426 din data de 26 iunie 2007
*) În cuprinsul hotărârii, denumirea "Oficiul" se înlocuieşte în mod corespunzător cu denumirea "Inspectoratul
General".
(la data 14-aug-2012 Actul modificat de Art. I, punctul 5. din Hotarirea 838/2012 )
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