
GUVERNUL ROMANIEI

ORDONANTA DE URGENTA 

privind unele masuri la nivelul admiriistratiei publice

Avand in vedere dispozitiile art. V din Ordonanfa Guvemului nr. 17/2021:
pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agentiei

Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, precum si pentru^
modificarea unor acte normative si ale art. II din Ordonanta Guvemului nr. 19/202 K
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pentm modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru 

prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si pentru modificarea 

si completarea unor acte normative in domeniul sanatatii, ambele acte normative 

publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 834 din 31 august 2021,
luand in considerare faptul ca schemele de personal ale unor autoritati publice 

sunt subdimensionate in raport cu nevoile impuse de volumul si complexitatea 

activitatilor desfasurate,
tinand seama de faptul ca existenta unui numar mare de posturi vacante este 

de natura sa produca repercusiuni negative asupra infaptuirii actului de administratie 

in contextul continuarii procesului de modemizare,
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constatand ca prevederile Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 183/2020 

privind desfasurarea pe perioada starii de alerta a concursurilor pentru ocuparea 

posturilor vacante din cadrul institutiilor si autoritatilor publice, aprobata cu 

modificari- prin Legea nr. 33/2021, si-au incetat aplicabilitatea, iar autoritatile 

administratiei publice locale solicita Guvemului lamuriri cu privire la aplicabilitatea 

Ordonantei Guvemului nr. 17/2021, a Ordonantei Guvemului nr. 19/2021 si a 

Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 99/2021 privind modificarea unor acte 

normative din domeniul invatamantului, precum §i pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19,

avand in vedere efectele create de criza sanitara curenta si importanta 

asigurarii personalului necesar implicat in gestionarea situatiilor generate de starea 

de alerta la nivelul intregii administratii,

refinandu-se ca in urma reorganizarilor succesive in functie de viziunea 

programelor de guvemare au fost generate modificari continue ale actelor normative 

care reglementeaza numarul de posturi la nivelul aparatului de lucru al Guvemului, 
se impune reglementarea modalitatii de stabilire a numarului maxim de posturi la 

nivelul flecarei institute publice §i stmcturi din cadrul aparatului de lucru al 

Guvemului, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in conditiile legii,
constatandu-se faptul ca masurile care se impun a fi luate nu suporta amanare, 

consecintele negative ale lipsei intervenfiei legislative in regim de maxima urgenfa 

constand in ingreunarea pana la blocarea activitatii unor institutii ale administratiei 
publice.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.^^^5-^^
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Art.I. - Prin derogare de la dispozitiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 

privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, 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 §i combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19, pot fi 

organizate si deslasurate concursuri in conditiile legii, pana la data de 31 decembrie 

2021, cu incadrarea in creditele de angajament si creditele bugetare aprobate in 

bugetul pentru anul 2021.

Art.II. - Articolul 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 

privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al 
Guvernului, publicata in Monitorul Oflcial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 

23 aprilie 2007, aprobata cu modiflcari si completari prin Legea nr. 99/2008, cu 

modificarile si completarile ulterioare, $e modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

„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.” 

Art.III. - La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se

abroga:

a) articolul V din Ordonanta Guvernului nr. 17/2021 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agentiei Nationale a 

Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, precum si pentru modificarea unor 

acte normative, publicata in Monitorul Oflcial al Romaniei, Partea I, nr. 834 din 31 

august 2021;

b) articolul II din Ordonanta Guvernului nr. 19/2021 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea

efectelor pandemiei de COVID-19 si pentru modificarea si completar^a^ffi^^cte
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normative m domeniul sanatatii, publicata m Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 

I, nr. 834 din 31 august 2021.

Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvemului

Tiberiu Horafiu Gorun

Ministrul dezvoltarii, lucrarilor public adr^mistratiei 
la Zoltan

MinistruJ^iog
d/h Vil fanu

Ministrul muncii protec{iei social^
TuscancLfiubi'u
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