
EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiunea 1
Titlulproiectului de act normativ

LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta 
privind unele masuri la nivelul administratiei publice

Sectiunea a 2~a
9

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situatiei actuale
I. In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.834/2021, a fost publicata 

Ordonanta Guvemului nr.17/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2019 
privind reorganizarea Agenfiei Nafionale a Medicamentului a Dispozitivelor 
Medicale, precum pentru modificarea unoracte normative.

Art. V din actul normativ mai sus indicat prevede ca derogare de la
prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru 
prevenirea^i combaterea efectelorpandemiei de COVID-19, sepot desfa^ura concursuri 
pentru ocuparea posturilor §i functiilor vacante §i temporar vqcante din cadrul 
institutiilor ^i autoritdlilorpublice centrale ^i localepdna la data de 31 decembrie 2021, 
cu tncadrarea in sumele aprobate in bugetul pentru anul 202r\

Tot in Monitorul Oficial al RomSniei, Partea I, nr.834/2021, a fost publicata 
Ordonanta Guvemului m.19/202\ pentru modificarea §i completarea Legii nr. 55/2020 
privind unele masuri pentru prevenirea ^i combaterea efectelor pandemiei de COVID- 
19 si pentru modificarea §i completarea unor acte normative in domeniul sdndtdfii.

Prin acest act normativ s-au modificat dispozitiile art. 27 alin.
55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea §i combaterea efeGf^lcfppqndetpiei de 
COVID-19^ cu modificarile si completarile ulterioare, astfel: ^
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”(3) Pdna la incetarea stdrii de alertd, in institufiile autoritatilepublice se suspendd 
orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcfiilor vacante si temporar 
vacante, cu excepfia celor prevdzute la alin. (1) ^i (2), a posturilor §i functiilor vacante 
din cadrul Ministerului Sdnatatii p unitdtilor aflate in subordinea si coordonarea 
acestuia, a posturilor si funcfiilor vacante din cadrul Casei Nationale de Asigurdri de 
Sdndtate caselor de asigurdri de sdndtate, a posturilor si funcfiilor vacante din 
unitdfile sanitare publice aparfindnd ministerelor ^i institufiilor cu refele sanitare 
proprii, astfel cum sunt prevdzute la art. 4 alin. (2) dinLegea nr. 95/2006privind reforma 
in domeniul sdndtdfii, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare, precum p 
a posturilor de predare vacante din unitdfile de invdfdmdnt preuniversitar ^i a posturilor 
si funcfiilor vacante din institufiile de invdfdmdnt superior, institutele de cercetare, 
Academia Romdnd si academiile de ramurd."

De asemenea, s-a prevazut la art. II ca ''Dispozifiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 
55/2020 privind unele mdsuri pentru prevenirea ^i combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, cu modificdrile §i completdrile ulterioare, astfel cum a fast modificatd §i 
completatd prin prezenta ordonanfd, nu se aplicd concursurilor organizate in temeiul 
articolului unic al Ordonanfei de urgenfd a Guvernului nr.183/2020 privind 
desfd§urarea pe stdrii de alertd a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din 
cadrul institufiilor ^i autoritdfilor publice, aprobatd cu modificdri prin Legea nr. 
33/2021, ^i aflate in derulare la data intrdrii in vigoare aprezentei ordonanfe”.

Din analiza dispozitiilor art.V din Ordonanta Guvernului nr.17/2021 si ale art. II din 
Ordonanta Guvernului nr. 19/2021, reiese ca prin ambele acte normative publicate in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.834/2021, se instituie doua derogari de la 
aplicarea dispozitiilor art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si 
completarile ulterioare.

Avand in vedere dificultatile aplicarii in practica a celor doua norme prin care se 
instituie cele doua derogari, cu referire la aplicarea in timp a acestor norme juridice, si 
tinand cont de dispozitiile art. 69 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnicd 
legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ''Intervenfiile legislative pentru clarificarea sensului unor norme 
legale se realizeazd printr-un act normativ interpretativ de acelasi nivel cu actul vizat, 
prin dispozifii interpretative cuprinse intr-un nou act normativ sau prin modificarea 
dispozitiei al cdrui sens trebuie clarificat. Interpretarea legald intervenitd potrivit alin. 
(1) poate confirma sau, dupd caz, infirma ori modifica interpretdrile judiciare, arbitrale 
sau administrative, adoptatepdnd la acea datd, cu respectarea drepturilor castigate”, 
se impune abrogarea normelor anterior mentionate.

II. Potrivit art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr-25/2007 privind 
stabilirea unor mdsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 23 april.ie'20077'aprobata 
cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2008, cu modificajale, si complkarile 
ulterioare, ,fJumdrul maxim de posturi pentru aparatul de lucru alffuyernului este de 
950, inclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora”.\ yfai \ .. .
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Precizam ca numarul de 950 de posturi a fost stabilit prin Ordonanta de urgenta a 
Guvemului nr. 1/2018 pentru aproharea unor mdsuri de reorganizare in cadrul 
administrafiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative.

Ulterior la nivelul aparatului de lucru al Guvemului au intervenit modificari, in 
sensul infiintarii/desfiintarii unor institutii/departamente, in baza unor acte normative.

De exemplu, prin Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.68/2019 privind stabilirea 
unor mdsuri la nivelul administrafiei publice centrale ^i pentru modificarea §i 
completarea unor acte normative, in cadrul aparatului de lucru al Guvemului au fost 
infiintate Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni, Departamentul pentru relatia 
cu Republica Moldova si Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei.

Tot prin Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.68/2019, in cadrul Secretariatului 
General al Guvemului (institutie care face parte din aparatul de lucru al Guvemului) s-a 
infiintat Departamentul pentru relatia cu Parlamentul, prin preluarea activitatii in 
domeniul relatiei cu Parlamentul si a structurilor specializate in acest domeniu de la 
Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul, care s-a desfiin^at.

Prin Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.212/2020privind stabilirea unor mdsuri 
la nivelul administrafiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte 
normative, Autoritatea pentm Digitalizarea Romaniei, structura cu personalitate juridica 
in cadml aparatului de lucru al Guvemului, a trecut din coordonarea prim-ministrului in 
subordinea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii.

In concluzie, in fapt, la momentul actual numarul de posturi pentru aparatul de lucru 
al Guvemului nu mai corespunde cu numarul de posturi stabilit prin art. 3 din Ordonanta 
de urgenta a Guvemului nr.25/2007, cu modific^ile si completarile ulterioare.

Astfel, in urma reorganizarilor succesive in functie de viziunea programelor de 
guvemare, cu impact direct asupra actelor normative de nivel primar care au organizat 
aparatul de lucru al Guvemului, care genereaza fluctua{ii periodice asupra scheme! de 
personal aferente, se impune reglementarea modalitatii de stabilire a numarului maxim 
de posturi la nivelul fiecarei institutii publice si structuri din cadrul aparatului de lucru al 
Guvemului, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in conditiile legii.

2. Schimbari preconizate
L Se propune instituirea unei derogari de la dispozitiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 

55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat, pentru posturile si 
functiile vacante si temporar vacante, altele decat cele prevazute la art. II din Legea 
nr.203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri 
pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19, pot fi organizate si 
desfasurate concursuri in conditiile legii, pana la data de 31 decembrie 2021, cu 
incadrarea in sumele aprobate in bugetul pentru anul 2021.

La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se Aroga: . _ \
a) Articolul V din Ordonanta Guvemului nr. 17/2021 pentru-mddificlfei^

Age^fiei'.i yatibn'^^^^^^ acompletarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea
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Medicamentului a Dispozitivelor Medicale, precum si pentru modiflcarea unor acte 
normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 834 din 31 august 
2021;

b) Articolul II din Ordonanta Guvernului nr. 19/2021 pentru modiflcarea si 
completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 si pentru modiflcarea si completarea unor acte 
normative in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
834 din 31 august 2021.

11. Se propune modiHcarea art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr.25/2007 privind stahilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al 
Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 
2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2008, cu modificarile si 
completarile ulterioare, astfel:

„Art. 3 - Prin hotarari ale Guvernului se stabileste numarul maxim de posturi al 
fiecarei institutii publice si structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului”.

3. Alte informatii

Urgenta proiectului de Ordonanta de urgenta rezida in faptul ca:
- la nivelul autoritatilor administratiei publice locale se inregistreaza un blocaj, avand 

in vedere prevederile legale care fac obiectul prezentei Ordonante de urgenta;
- schemele de personal ale unor autoritati publice sunt subdimensionate in raport cu 

nevoile impuse de volumul si complexitatea activitatilor desfasurate;
- exista un num^ mare de posturi vacante a caror imposibilitate de ocupare poate 

sa produca repercusiuni negative asupra infaptuirii actului de administratie in contextul 
continuarii procesului de modemizare, precum si in contextul efectelor create de criza 
sanitara curenta §i importanta asigurarii personalului necesar implicat in gestionarea 
situatiilor generate de starea de alerta la nivelul intregii administratii;

- in urma reorganizarilor succesive in functie de viziunea programelor de guvemare, 
cu impact direct asupra actelor normative de nivel primar care au organizat aparatul de 
lucru al Guvernului, genereaza fluctuatii periodice asupra schemei de personal aferente, 
motiv pentru care se impune reglementarea modalitatii de stabilire a numarului maxim 
de posturi la nivelul fiecarei institutii publice si structuri din cadrul aparatului de lucru al 
Guvernului, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in conditiile legii;

- masurile care se impun a fi luate nu suporta amanare, consecintele negative ale 
lipsei interventiei legislative in regim de maxima urgenta constand in ingreunarea pana 
la blocarea activitatii unor institutii ale administratiei publice.

Sectiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normqtiv/'

:
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l.Impactul macro-economic.
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect
1^ Impactul asupra mediului concurential si domeniului ajutoarelor de stat 
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect
2.1mpactul asupra mediului de afaceri.
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect

Impactul asupra sarcinilor administrative 
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect 
2.^ Impactul asupra intreprinderilor mici si mijlocii 
.Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect
3. Impactul social.
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect
4. Impactul asupra mediului.
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect
5. Alte informatii
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect

Sectiunea a 4-a
y

Impactul financiar asupra bugetului general consolidate 
atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani) 
Prezentul act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat

Indicator! Urmatorii 4 ani Media pe 5 aniAnul
curent

1 2 3 4 6 75
1. Modificari 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 asigurarilor sociale de stat: 
(i) contributii de asigurari
2. Modificari ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
c) bugetul asigurarilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal__________
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(ii) bunuri si servicii
3. Impact fmanciar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea cresterii 
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare_______
6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor veniturilor
si/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informatii

Sectiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

Prezentul act normativ nu se refera la acest 
subiect

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

1^ Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislatia in domeniul 
achizitiilor publice.

Prezentul act normativ nu se refera la acest 
subiect

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislatia comunitara in 
cazul proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare.

Proiectul de act normativ nu transpune §i nici 
nu implementeaza un act comunitar.

3. Masuri normative necesare aplicarii 
directe a actelor normative comunitare 
europene.

Prezentul act normativ nu se refera la acest 
subiect

Prezentul act normativ nu se/^feyala'aGest 
subiect

4. Hotarari ale Curtii de Justitie a 
Uniunii Europene.____________
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5. Alte acte normative si/ sau documente 
intemationale din care decurg 
angajamente

Prezentul act normativ nu se refera la acest 
subiect

6. Alte informatii Nu au fost identificate

Sectiunea a 6~a
Consultarile efectuate in vederea elabordrii proiectului de act normativ

1. Informatii privind procesul de consultare cu organizafiile neguvernamentale, 
institute de cercetare si alte organisme implicate.
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect
2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea precum si a 
modului in care activitatea acestor organizatii este legata de obiectul proiectului de 
act normativ.
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect

3. Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice locale, in situada in 
care proiectul de act normativ are ca obiect activitati ale acestor autoritati, in 
conditiile Hotararii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autoritadlor administratiei publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative, cu modidcarile si completarile ulterioare.
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect

4. Consultarile desfasurate in cadrul consiliilor interministeriale in conformitate cu 
prevederile Hotararii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente, cu modificarile si completarile ulterioare 
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect

5. Informatii privind avizarea de catre:
a) ConsilinI Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii
c) Consiliul Economic si Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi

Proiectul prezentului act normativ a 
fost avizat de Consiliul Legislativ 
prin avizul nr. 765/2021.

6. Alte informatii Nu au fost identificate.

Sectiunea a 7-a
Activitati de informare publicd privind elaborarep^ IsSs! % \

,1
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si implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de 
act normativ.
Sunt incidente dispozitiile art. 7 alin. (13) din Legea nr.52/2003 priyind transparenta 
decizionala in administratia publica, republicata, potrvit carora, cazul reglementdrii 
unei situafii care, din cauza circumstantelor sale excepfionale, impune adoptarea de 
solufii imediate, in vederea evitdrii unei grave atingeri aduse interesului public, 
proiectele de acte normative se supun adoptdrii in procedura de urgen^d prevdzutd de 
reglementdrile in vigoare _______________  ____________________ _
2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in 
urma implementarii proiectului de act normativ,'precum si efectele asupra sanatatii 
^i securitatii cetatenilor sau diversitatii biologice.
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Alte informatii.
Nu au fost identificate.

Sectiunea a 8~a 
Mdsuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a 
proiectului de act normativ de catre 
autoritatile administratiei publice centrale 
si/sau locale - inHintarea unor noi organisme 
sau extinderea competentelor institutiilor 
existente.

Prezentul act normativ nu se refera la 
acest subiect.

i

2. Alte informatii. Nu au fost identificate.
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Fafa de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonan|ei de urgenta a Guvemului privind unele masuri la nivelul administrajiei 
publice, pe care il supunem Parlamentului spre adoptare.
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