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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI  

 
Bucureşti, 6 septembrie 2016 

Nr. 4c-6/288 
 
 

    Către, 

BIROUL PERMANENT AL  
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2016 privind stabilirea unor măsuri de 

reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale, trimis Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului pentru examinare în fond, cu adresa 

nr.PLx 271/2016 din 15 iunie 2016. 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
Victor - Paul DOBRE 
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI  

Bucureşti, 6 septembrie 2016 
Nr. 4c-6/288 

 
PLx 271/2016 

R A P O R T       
asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2016 privind stabilirea unor măsuri de 

reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale, trimis cu adresa nr. 

PLx 271  din 15 iunie 2016 și înregistrat cu nr.4c-6/288. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 7 iunie 2016. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu observații și propuneri, conform avizului nr. 327/8.04.2016. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale, în 

sensul divizării totale a Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat, organ de specialitate, cu personalitate juridică, în 



 

 

cadrul aparatului de lucru al Guvernului, prin preluarea activităţilor privind investiţiile străine de către Ministerul Economiei, Comerţului şi 

Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi a activităţilor privind parteneriatul public-privat de către Ministerul Finanţelor Publice. 

     Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, a avizat favorabil inițiativa legislativă, conform avizului nr.4c-

1/148/22.06.2016. 

  Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avizat favorabil cu amendamente proiectul de lege, conform avizului nr.4c-2/391 din 

23.08.2016. 

  Comisia pentru muncă și protecție socială a avizat favorabil inițiativa legislativă, conform avizului nr.4c-7/570/5.07.2016. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a examinat proiectul de lege în şedinţa din 6 

septembrie 2016. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi  16 deputaţi, din totalul de 20 membri ai comisiei. 

La dezbateri a participat în calitate de invitați, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

domnul Jiru Enache - secretar de stat și domnul Ciprian Badea - director general în cadrul Ministerului Finanțelor. 

 În urma examinării intervenţiilor legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei, s-a hotărât cu unanimitate de voturi, 

adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2016 privind stabilirea unor măsuri de 

reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale cu amendamente admise prezentate în anexa la raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, cele trei inițiative legislative se încadrează în categoria legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
VICTOR - PAUL DOBRE CONSTANTIN AVRAM 

 
 
Șef serviciu, Sofia CHELARU 
Consilier parlamentar, Nicoleta Toma 
 



 

 

Anexa nr.1 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
Crt. 

Text Ordonanța de urgență 
nr.11/2016 

Text adoptat de Senat Text amendamente propuse 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
amendamente 

propuse 
  Titlul Legii: 

LEGE 
pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a  Guvernului nr.  11/2016 
privind stabilirea unor măsuri de 

reorganizare la nivelul administraţiei 
publice centrale 

Titlul legii: 
LEGE 

pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență nr. 11/2016 privind stabilirea 
unor măsuri de reorganizare la nivelul 

administraţiei publice centrale şi 
pentru modificarea unor acte 

normative” 
 

Autor: Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea  teritoriului 

 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 

legislativă. 

  Articol unic. - Se aprobă Ordonanța 
de urgență a  Guvernului nr.  11 din 
6 aprilie 2016 privind stabilirea unor 
măsuri de reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 285 din 14 
aprilie 2016. 
 

 Art. I. - Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a  Guvernului nr.  11 din 6 
aprilie 2016 privind stabilirea unor 
măsuri de reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale, cu 
modificările ulterioare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 285 din 14 aprilie 2016. 
 
Autor: Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea  teritoriului 
 

 

 Titlul Ordonanței de urgență 
 

Ordonanța de urgență privind stabilirea 
unor măsuri de reorganizare la nivelul 

administraţiei publice centrale 

 Nemodificat  

  Art. 1. - Departamentul pentru    



 

 

Investiții Străine și Parteneriat Public- 
Privat, organ de specialitate, cu 
personalitate juridică în cadrul 
aparatului de lucru al Guvemului se 
reorganizează prin divizare totală, prin 
preluarea activitaților privind investițile 
străine de către Ministerul Economiei, 
Comerțului și Relațiilor cu Mediul de 
Afaceri și a activitaților privind 
parteneriatul public-privat de către 
Ministerul Finanțelor Publice, la data 
intrării in vigoare a hotărârilor 
Guvemului prevazute la art.5 alin. (1). 
 

 Art. 2. - (1) Ministerul 
Economiei, Comerțului și Relațiilor cu 
Mediul de Afaceri se subrogă în 
drepturile și obligațiile Departamentului 
pentru Investiții Străine și Parteneriat 
Public-Privat ce decurg din acte 
normative, contracte, convenții, 
înțelegeri, protocoale, memorandumuri 
și acorduri în care Departamentul 
pentru Investiți Străine și Parteneriat 
Public-Privat este parte, în măsura în 
care acestea se referă la activitatea de 
promovare a investițiilor străine, cu 
respectarea art. 238 - 240 din Legea nr. 
287/2009 privind Codul Civil, 
republicată, cu modificările ulterioare. 

(2) Ministerul Finanțelor 
Publice se subrogă în drepturile și 
obligațiile Departamentului pentru 
Investiții Străine și Parteneriat Public-
Privat ce decurg din acte normative, 
contracte, convenții, înțelegeri, 

 Nemodificat  



 

 

protocoale, memorandumuri și acorduri 
în care Departamentul pentru Investiții 
Străine și Parteneriat Public- Privat este 
parte, în măsura în care acestea se 
referă la activitatea de parteneriat 
public-privat, cu respectarea art. 238 - 
240 din Legea nr. 287/2009, 
republicată, cu modificările ulterioare. 

(3) Ministerul Economiei, 
Comerțului și Relațiilor cu Mediul de 
Afaceri, preia personalul, posturile și 
bugetul aferent activității legate de 
promovarea investițiilor de la 
Departamentul pentru Investiții Străine 
și Parteneriat Public- Privat în condițiile 
legii. 
 (4) Ministerul Finanțelor 
Publice preia posturile vacante și 
bugetul aferent activității de parteneriat 
public - privat în condițiile legii. 
 

 Art. 3. - (1) Activele și pasivele 
Departamentului pentru Investiții 
Străine și Parteneriat Public-Privat, 
precum și posturile și personalul 
prevăzute la art. 2 alin. (3) si (4) sunt 
preluate de către Ministerul Economiei, 
Comerțului și Relațiilor cu Mediul de 
Afaceri și, respectiv, de Ministerul 
Finațelor Publice pe baza situațiilor 
financiare întocmite potrivit 
prevederilor art. 28 alin. (I1) din Legea 
contabilitații nr. 82/1991, republicată, 
cu modificările și completările 
ulterioare, și în baza protocoalelor de 
predare-preluare încheiate în termen de 

 Nemodificat  



 

 

30 de zile de la data intrării în vigoare a 
hotărârilor Guvenului prevăzute la art. 
5 alin. (1). 

(2) Pe baza protocoalelor de 
predare - preluare prevăzute la alin. (1) 
ministerele care preiau activitatea, 
preiau și arhiva deținută de 
Departamentul pentru Investiții Străine 
și Parteneriat Public-Privat. 

(3) Până la data semnării 
protocoalelor de predare-preluare, 
finanțarea cheltuielilor de personal și a 
altor cheltuieli se asigură din bugetul 
Secretariatului General al Guvemului. 
Protocoalele de predare-preluare 
cuprind și creditele bugetare rămase de 
utilizat prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al Guvenului 
pentru Departamentul pentru Investiții 
Străine și Parteneriat Public-Privat pe 
anul 2016. 

(4) Se autorizează Ministerul 
Finanțelor Publice, la propunerea 
ordonatorilor principali de credite, să 
introducă, pe baza protocoalelor de 
predare-preluare prevăzute la alin. (1), 
modificările ce decurg din aplicarea 
prevederilor prezentei ordonanțe de 
urgență în structura bugetului de stat, 
precum și în volumul și structura 
bugetelor Secretariatului General al 
Guvemului, Ministerului Economiei, 
Comerțului și Relațiilor cu Mediul de 
Afaceri și Ministemlui Finanțelor 
Publice. 

(5) Se autorizează Ministerul 



 

 

Economiei, Comerțului si Relațiilor cu 
Mediul de Afaceri, Secretariatul 
General al Guvenului și Ministerul 
Finanțelor Publice să detalieze 
modificările prevăzute la alin. (4) și să 
introducă modificările corespunzatoare 
în anexele la bugetele proprii. 

(6) Efectuarea modificărilor în 
execuția bugetului de stat, în condițiile 
prezentei ordonanțe de urgență se face 
de către ordonatorii principali de credite 
pe baza instrucțiunilor elaborate de 
Ministerul Finațelor Publice. 

 
 Art. 4. - (1) Incadrarea 

personalului preluat de la 
Departamentul pentru Investiții Străine 
și Parteneriat Public-Privat de către 
Ministerul Economiei, Comerțului și 
Relațiilor cu Mediul de Afaceri se 
realizează cu respectarea termenelor și 
procedurilor legale aplicabile fiecărei 
categorii de persoanal și fără 
diminuarea drepturilor salariale 
dobândite. 

(2) Prin derogare de la 
prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonața 
de urgență a Guvenului nr. 57/2015 
privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2016 
prorogarea unor termene precum și 
unele măsuri fiscal-bugetare, salariile 
de bază pentru aparatul propriu al 
Ministerului Economiei, Comerțului și 
Relațiilor cu Mediul de Afaceri, se 
stabilesc la nivelul de 70% din nivelul 

 Se menține abrogarea textului 
prevăzut la Art.I pct.9 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.43/2016 

Abrogarea rezultă din 
partea dispozitivă a 

Art.I. 



 

 

de salarizare de baza aferent funcțiilor 
din cadrul Secretariatului General al 
Guvemului, începând cu data de 1 mai 
2016. 

(3) Asimilarea funcţiilor şi 
salariilor personalului prevăzut la alin. 
(2) cu funcţiile şi nivelul de salarizare 
din cadrul Secretariatul General al 
Guvernului, precum şi stabilirea noului 
nivel al drepturilor salariale se fac prin 
ordin al ministrului economiei, 
comerţului şi relaţiilor cu mediul de 
afaceri, pe baza datelor furnizate de 
Secretariatul General al Guvernului, 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice şi Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, cu avizul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici şi al Ministerului Muncii, 
Familiei, după caz. 

 
(text introdus prin O.U.G. nr. 

20/2016) 
 

 Art. 5. - (1) In termen de 30 de 
zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanțe de urgență, 
Hotărârea Guvenului nr. 957/2015 
privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Economiei, Comerțului și 
Relațiilor cu Mediul de Afaceri, 
publicată în Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 917 din 10 
decembrie 2015, cu modificările 
ulterioare, și Hotărârea Guvemului nr. 

 Nemodificat  



 

 

34/2009 privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Finanțelor 
Publice, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 52 din 28 
ianuarie 2009, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică în 
mod corespunzator, prin hotărâre a 
Guvenului. 

(2) La data intrării în vigoare a 
hotărârilor prevăzute la alin. (1), se 
abrogă Hotărârea Guvenului nr. 
536/2014 privind organizarea și 
funcționarea Departamentului pentru 
Investiții Străine și Parteneriat Public-
Privat, publicată în Monitorul Oficial la 
României, Partea I, nr. 510 din 9 iulie 
2014, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
 Art. 6. - In cuprinsul actelor 

normative în vigoare, următoarele 
denumiri se înlocuiesc corespunzator 
prevederilor prezentei ordonanțe de 
urgență, după cum urmează: 

a) Departamentul pentru 
Investiții Străine și Parteneriat Public-
Privat cu Ministerul Finanțelor Publice 
în cazul prevederilor care 
reglementează activitatea de parteneriat 
public - privat; 

b) Departamentul pentru 
Investiții Străine și Parteneriat Public-
Privat cu Ministerul Economiei, 
Comerțului și Relațiilor cu Mediul de 
Afaceri în cazul prevederilor care 
reglementează activitatea de investiții 

 Nemodificat  



 

 

străine; 
c) Secretarul de stat care 

conduce Departamentul pentru 
Investiții Străine și Parteneriat Public-
Privat cu ministrul finanțelor Publice în 
cazul prevederilor care reglementează 
activitatea în domeniul parteneriatului 
public - privat; 

d) Secretarul de stat care 
conduce Departamentul pentru 
Investiții Străine și Parteneriat Public-
Privat cu ministrul economiei, 
comerțului și relațiilor cu mediul de 
afaceri în cazul prevederilor care 
reglementează activitatea investițiilor 
străine. 
 

 
 _____________   Art. II. - Alineatul (6) al 

articolului II din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 6/2013 
pentru modificarea şi completarea 
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, aprobată cu completări 
prin Legea nr. 195/2013, cu 
modificările ulterioare,  se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 "(6) Personalul de 
specialitate juridică din cadrul 
Direcției generale juridice a 
Ministerului Finanțelor Publice, 
care are în fișa postului atribuții în 

De la data la care activitatea 
de reprezentare a fost 
preluată de către MFP, 
numărul cauzelor gestionate 
a crescut atât din punct de 
vedere cantitativ, dar mai 
ales din punct de vedere al 
complexității. 
Ca urmare, pentru 
asigurarea unei apărări 
optime sunt implicate mai 
multe persoane a căror 
cunoștințe interdisciplinare 
și experiență în domeniu 
concură la elaborarea 
apărărilor pe care le susține 
ministerul în litigiile aflate 
pe rolul instanțelor. 
Această modificare nu 
conduce la creșterea 
cheltuielilor bugetare, de 
majorarea salarială 
beneficiind deja consilierii 



 

 

ceea ce privește acordarea asistenței 
juridice aferente activităților de 
gestionare a asistenței financiare 
comunitare nerambursabile, așa 
cum este aceasta definită de 
legislaţiei privind stimularea 
financiară a personalului care 
gestionează fonduri comunitare, 
beneficiază de o majorare salarială 
de 25 de clase." 
 
Autor: Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea  teritoriului 

 

juridici. Scopul modificării 
textului normativ este 
înlăturarea birocratizării 
excesive prin simplificarea 
procedurii de stabilire a 
persoanelor care pot derula 
activitate în domeniul 
gestionării asistenței 
financiare comunitare 
nerambursabile, astfel încât 
să se poată răspunde, din 
punct de vedere 
administrativ, cu celeritate 
situațiilor apărute în 
practică. 

 
 
 
 
Sef serviciu, Sofia Chelaru 
Consilier parlamentar, Nicoleta Toma 
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