
GUVERNULROMANIEI 

ORDONANTA DE URGENJA 

pentru prorogarea termenului prevazut la art. Ill alin. (3) din 

Ordonanta de urgenfa a Guvernului nr. 1/2020 privind unele masuri flscal- 

bugetare pentru modificarea ^i completarea unor acte normative

Avand in vedere cadrul normativ in vigoare, respectiv dispozitiile art. Ill 

alin. (3) din Ordonanfa de urgen|a a Guvernului nr. 1/2020 privind unele masuri 

fiscal-bugetare §i pentru modificarea §i completarea unor acte normative, cu 

modificarile si completarile ulterioare,

Lu&id in considerare starea de urgenfa instituitS din 16 martie 2020 prin 

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenfa pe teritoriul Romaniei 

si prelungita prin Decretul nr.240/2020 privind prelungirea st^ii de urgenta pe 

teritoriul Romaniei,

Tinand cont de faptul ca, incep^d cu data 15 mai 2020, a fost instituita 

starea de alerta pe teritoriul Romaniei prin Hotararea Guvernului nr. 394/2020 

privind declararea stm’ii de alerta §i masurile care se aplica pe durata acesteia 

pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu 

modificarile completarile ulterioare,

Lu&id in considerare prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 

privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, prin care este suspendat, pe durata starii de alerta, in institufiile ^i 
autoritajile publice orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau^letijlojr^'iX 

vacante si temporar vacante, cu excepjia celor din sistemul sanitar |i7f’^eloi^'^s\ci
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c^or ocupare este necesara exclusiv pentru prevenirea si combaterea situatiei 

care a generat starea de alerta,

Avand in vedere ca termenul de 31 august 2020, prev^ut la art. Ill alin. (3) 

din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 1/2020, cu mddificarile si complet^ile 

ulterioare, pentru ocuparea posturilor prin concurs nu poate fi respectat, iar 

incetarea detasarilor din sectorul privat ar conduce la functionarea defectuoasa 

sau blocarea activitatii Ministerului Afacerilor Exteme, in special a misiunilor 

diplomatice §i oficiilor consulare,

Tinand cont de faptul ca resursele umane reprezinta principalul instrument 

al administratiei publice, inclusiv in domeniul afacerilor exteme in scopul 

aducerii la indeplinire a obiectivelor de politica externa ale Romaniei, sens in care 

personalul Ministerului Afacerilor Exteme are indatorirea sa promoveze §i sa 

apere interesele statului §i ale cetajenilor romani in cadml relapilor exteme, 

inclusiv prin acordarea protec|iei diplomatice §i consulare §i a sprijinului necesar 

cetajenilor rom^i, in limitele competenjelor lor §i cu respectarea prevederilor 

tratatelor intemalionale la care Romania este parte,
A

Intmcat toate aceste elemente vizeaza interesul public §i constituie o situa^ie 

extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,

A

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu^ia Rom^iei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenfa.

Articol unic. - Termenul privind incetarea deta§Mlor prev^t la art.III 

alin. (3) din Ordonanta de urgenfa a Guvemului nr. 1/2020 privind unele 

masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea §i completarea unor acte 

normative, publicata in Monitoml Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 11 diafi
/fianuarie 2020, cu modificmle si complet^ile ulterioare, se proroga pan^/M
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data de 31 marlie2021.

Contrasemneaza:
Ministrul afacerilor exteme

Bogdan Lucian Au^cu

Ministrul muncii si protectie^ciale
VictpriaVio] andru

Bucure§iti, .€)(p^2a2^ 

Nr. \0O

;i
3

Rodi
Rectangle

Rodi
Rectangle

Rodi
Rectangle

Rodi
Rectangle




