
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRĂRE 

 

  

 

 

pentru aprobarea  restructurării și reorganizării  Ministerului Mediului și 

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 

 

 

 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată  și ale art. 4 din 

Ordonanța 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 cordonarea Guvernului ori  ministerelor. 

 

 

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

 ART. I. Hotărârea 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, publicată în 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 20 februarie 2013, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1.La articolul 8, aliniatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“(2) Numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Mediului şi 

Schimbărilor Climatice este de 707 din care 136 în cadrul 

Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, exclusiv 

demnitarii şi posturile aferente cabinetelor miniştrilor.” 

2. Anexele nr. 1- 4  la Hotărârea 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, se 

modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 - 4  la prezenta hotărâre. 

3. Anexele nr. 1 - 4  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART. II.  Se aprobă restructurarea şi reorganizarea Ministerului Mediului și 

Schimbărilor Climatice, prin reducerea cu un număr de 37 posturi din numărul 

maxim de posturi aprobat prin Hotărârea 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, modificările şi completările ulterioare. 

 

ART. III.   Încetarea raporturilor de serviciu/de muncă determinată de reducerea 

numărului de posturi din structura organizatorică a Ministerului Mediului şi 

Schimbărilor Climatice, se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 

ART. IV. Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică, 

precum şi procedura privind restructurarea şi reorganizarea Ministerului  Mediului 

şi Schimbărilor Climatice, se aprobă prin ordin al ministrului mediului și 

schimbărilor climatice, potrivit legii. 

 

ART. V.  Hotărârea 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, publicată în Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 20 februarie 2013, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și cele aduse prin prezenta hotărâre va fi 

republicată, dându-se textelor o nouă numerotare. 
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