
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea restructurării și reorganizării Ministerului 

Mediului şi Schimbărilor Climatice și pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 48/2013 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi 

pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice 

Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situației 

actuale 

 

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice este organ de 

specialitate al administraţiei publice centrale si îndeplineşte rolul 

de autoritate de stat, de sinteză, coordonare, inspecţie şi control 

în domeniile sale de activitate 

În prezent Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice este 

organizat și funcționează în baza Hotărârii Guvernului nr. 

48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor 

acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 a fost emisă în baza 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind 

stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei 

publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative. 

Prin Legea nr. 71/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de 

reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru 

modificarea unor acte normative, a fost înfiinţat în cadrul 

Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice,  

Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, condus de 

ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, organ al 

administrației publice centrale cu personalitate juridică aflat în 

cadrul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice. În acest 

sens, a fost necesară promovarea  Hotărârii  Guvernului 

nr.428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului 

Ape, Păduri şi Piscicultură precum şi pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind 



organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi 

Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte 

normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice. 

În prezent Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice 

funcționează cu un număr  maxim de posturi  de 744 din care 

140 în cadrul Departamentului pentru Ape, Păduri şi 

Piscicultură, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor 

miniştrilor. 

1
1
 În cazul proiectelor 

de acte normative care 

transpun legislaţie 

comunitară sau creează 

cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

2.Schimbări preconizate Intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea 

funcționalității administrației publice locale, a numărului de 

posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile 

publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea 

Guvernului ori a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 393 din 29 iunie 2013, a  impus 

adoptarea unor măsuri în regim de urgență cu scopul eliminării 

riscurilor apariției presiunilor suplimentare asupra cheltuielilor 

bugetare. 

Astfel, prin aplicarea prevederilor art.1 și art.2 ale Ordonanței 

menționate s-a procedat la desființarea posturilor vacante cât și 

la reducerea cu 4% a numărului total de posturi ocupate, atât 

pentru aparatul propriu de specialitate cât și /sau  în instituțiile și 

autoritățile din  subordine, sub autoritate, în coordonare. 

Totodată s-a procedat la ajustarea și reașezarea structurilor/ 

componentelor funcționale într - o manieră flexibilă, care să 

permită îndeplinirea cu eficiență a atribuțiilor instituționale și 

atingerea obiectivelor propuse. 

 Noua structură organizatorică va avea un număr de 571 posturi, 

exclusiv  demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului,  

precum și posturile aferente Departamentului pentru ape păduri 

și piscicultură ( 136 posturi)  faţă de 744 din vechea structură, 

repartizate pe departamentul pentru ape, păduri și piscicultură /  



direcţii generale / direcţii/ servicii/ birouri/ compartimente.  

La baza stabilirii numărului de personal aferent aparatului 

propriu de specialitate al ministerului s-a avut în vedere un 

număr de 744 de posturi bugetate ( 604 posturi fără 

Departamentul pentru ape păduri și piscicultură) din care au fost 

restructurate un număr de 37 de posturi, prin desființarea  unui 

număr de 12 posturi vacante și reducerea unui număr de 25 

posturi  ocupate prin aplicarea procentului de 4% asupra 

numărului total de posturi ocupate ( 632) la data intrării în 

vigoare a OUG nr.77/2013. 

Faţă de vechea structură organizatorică, astfel cum a fost 

aprobată prin  Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 48/2013,  

se  înregistrează o diminuare  cu 37 a numărului de posturi. 

 

De asemenea, pentru stabilirea numărului de posturi necesar 

desfăşurării activităţilor vor fi respectate prevederile art.112, 

alin.(1) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi prevederile art. XVI din Legea nr.161/2003 privind 

unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Totodată vor fi respectate prevederile art.3 din OUG nr. 77/2013 

pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității 

administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea 

cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, 

sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor. 

 

Prin aplicarea prevederilor OUG nr. 77/2013 pentru stabilirea 

unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației 

publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor 

la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub 

autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, la 

nivelul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, ca 

ordonator principal de credite se înregistrează o diminuare  cu 

375 de posturi, la care se adaugă un număr de 392 posturi 

restructurate la unitățile finanțate din fonduri proprii care 

funcționează în coordonarea Ministerului Mediului și 

Schimbărilor Climatice. 



În urma analizelor efectuate la nivelul ordonatorului principal de 

credite, prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 

aprobarea restructurării și reorganizării Ministerului Mediului şi 

Schimbărilor Climatice și pentru modificarea Hotarârii 

Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru 

modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi 

schimbărilor climatice, corelează structura organizatorică a 

aparatului propriu de specialitate cât și /sau  al  instituțiilor și 

autorităților din cadrul, în subordine, sub autoritate, în 

coordonare cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea 

funcționalității administrației publice locale, a numărului de 

posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile 

publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea 

Guvernului ori a ministerelor, astfel încât: 

-    numărul maxim de posturi aprobat Ministerului 

Mediului şi Schimbărilor Climatice este 707 din care 

136 în cadrul Departamentului pentru Ape, Păduri şi 

Piscicultură, exclusiv demnitarii şi posturile aferente 

cabinetelor miniştrilor; 

-    numărul maxim de posturi aprobat pentru Garda 

Națională de Mediu este 823;  

-    numărul maxim de posturi aprobat pentru Agenția 

Națională pentru Protecția Mediului și instituțiile din 

subordine este  1.936;  

-     numărul maxim de posturi aprobat pentru Administrația 

Rezervației Biosferei "Delta Dunării" este 133; 

-    numărul maxim de posturi aprobat pentru Comisariatele 

de regim silvic și cinegetic este  423; 

-    numărul maxim de posturi aprobat pentru Agenția 

Națională pentru Pescuit și Acvacultură este  94; 

-    numărul maxim de posturi aprobat pentru Administrația 

Fondului pentru Mediu este 193; 

-    numărul maxim de posturi aprobat pentru Administrația 



Națională "Apele Române" este 9212. 

În aceste condiții, este necesară modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru 

modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi 

schimbărilor climatice, cu modificările și completările ulterioare.  

Aceste schimbări prevăzute prin proiectul de act normativ sunt 

cu atât mai necesare cu cât ele asigură cadrul  organizațional de 

funcționare a instituțiilor/ autorităților publice care funcționează 

în cadrul, subordinea, sub autoritatea și în coordonarea 

Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice.  

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 3-a: Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul 

macroeconomic 

 

Măsurile vor conduce la diminuarea cheltuielilor publice și la 

redirecționarea sumelor economisite în alte sectoare de 

activitate. 

1
1
. Impactul asupra 

mediului                                             

concurenţial şi 

domeniului                                 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Vor fi reduse un număr de 25 posturi ocupate din cadrul 

structurii Ministerului Mediului și  Schimbărilor Climatice. 

4. Impactul asupra 

mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 4-a: Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe 

termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

1. Modificări 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 asigurărilor sociale 

1. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

 



de stat:  

  (i) contribuţii de asigurări  

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare,plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta:             

    (i) cheltuieli de personal             

    (ii) bunuri şi servicii                

 b) bugete locale:      

     (i) cheltuieli de personal             

     (ii) bunuri şi servicii                         

c) bugetul asigurărilor sociale:  

     (i) cheltuieli de personal                     

    (ii) bunuri şi servicii            

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impact financiar, plus/minus, 

din care: 

a) buget de stat                          

b) bugete locale 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau a 

cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

 

7. Alte informaţii 

 

Nu au fost identificate.  

Secţiunea a 5-a: Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru                                          

aplicarea prevederilor proiectului de 

act normativ:                                            

a) acte normative în vigoare ce vor                                       

fi modificate sau abrogate, ca 

urmare a intrării în vigoare a 

proiectului;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hotărârea  Guvernului nr. 1000/2012 privind 

organizarea și funcționarea Agenției Naționale 

pentru Protecția Mediului și a instituțiilor 

publice aflate în subordinea acesteia; 

 

2. Hotărârea Guvernului nr.1005/2012 privind 

organizarea și funcționarea Gărzii Naționale 

de Mediu, cu modificările și completările 

ulterioare; 

3. Hotărârea Guvernului nr. 1217/ 2012privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare şi a structurii organizatorice ale 

Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta 

Dunării“ ; 



 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

b) acte normative ce urmează a fi                                          

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

4. Hotărârea Guvernului nr. 333/2005  privind 

organizarea și funcționarea Comisariatelor de 

regim silvic și cinegetic, cu modificările și 

completările ulterioare; 

5.  Hotărârea Guvernului nr. 545/2010      privind 

organizarea și funcționarea Agenției Naționale 

pentru Pescuit și Acvacultură, cu modificările 

și completările ulterioare; 

6. Hotărârea Guvernului nr.1/2006 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționarea a Administrației Fondului pentru 

Mediu, cu modificările și completările 

ulterioare; 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară  în 

cazul proiectelor ce transpun                                      

prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 6-a: Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act 

normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de cercetare 

şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor 

cu care a avut loc consultarea, precum şi 

a modului  în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

 



proiectului de act normativ  

 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia 

în care proiectul de act normativ are ca 

obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 

condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale 

la elaborarea proiectelor de acte 

normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei; 

e) Curtea de Conturi. 

 

A fost avizat de Consiliul Legislativ. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire 

la necesitatea elaborării proiectului de 

act normativ 

În vederea respectării prevederilor Legii nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu completările ulterioare, 

proiectul de  act normativ a fost postat pe pagina   

internet a Ministerului Mediului şi Schimbărilor 

Climatice, la adresa www.mmediu.ro, în vederea 

consultării. 

2. Informarea societăţii civile cu privire 

la eventualul impact asupra mediului în 

urma implementării proiectului de act 

normativ, precum şi efectele asupra 

sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 

diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

 

 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate.  

Secţiunea a 8-a: Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice centrale 

şi/sau locale, înfiinţarea de noi organisme 

Încadrarea în numărul de posturi și în noua 

structură organizatorică se aprobă prin ordin al 

ministrului mediului și schimbărilor climatice. 

 

http://www.mmediu.ro/


sau extinderea competenţelor instituţiilor 

existente 

 

2. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

            Luând în considerare cele expuse, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a 

Guvernului  pentru aprobarea restructurării și reorganizării Ministerului Mediului şi 

Schimbărilor Climatice și pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 48/2013 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru 

modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, care în 

forma prezentată a fost avizat de ministerele interesate şi de Consiliul Legislativ şi pe 

care îl supunem spre adoptare. 
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