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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 
 

 
Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 
Hotărâre 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Justiţiei  

 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea 
situaţiei 
actuale şi 
schimbări 
preconizate  

Art. 4 din OUG nr. 77/2013 prevede că „instituţiile şi autorităţile publice 
prevăzute la art. 1 alin. (1) au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, să adopte/emită actele 
normative/administrative specifice de aprobare a structurii funcţionale, în conformitate 
cu măsurile prevăzute la art. 1 - 3, după caz”. 

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2013, „La data intrării 
în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se desfiinţează posturile vacante la: 

    a) ministere; 
    b) instituţiile şi autorităţile publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau în 

coordonarea Guvernului ori a ministerelor, indiferent de modul de finanţare; 
    c) instituţiile şi autorităţile publice finanţate integral sau parţial din bugetul 

asigurărilor sociale de stat şi/sau din bugetele fondurilor speciale; 
    d) instituţiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 39 din Legea 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.”  
 
Totodată, în conformitate cu dispoziţiile alin. 2 al art. 1 „Fac excepţie de la 

reducerea prevăzută la alin. (1) următoarele:(…..) 
  c) posturile vacante pentru care au fost începute procedurile de ocupare, 

până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi posturile 
vacante ocupate temporar la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; 

 d) posturile vacante din unităţile şi instituţiile de învăţământ şi cercetare, 
unităţile sanitare, unităţile de asistenţă socială şi unităţile de asistenţă medico-socială, 
Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi 
cabinetele de expertiză medicală din cadrul caselor teritoriale de pensii; 

 e) posturile vacante a căror ocupare a fost aprobată potrivit Legii bugetului de 
stat pe anul 2013 nr. 5/2013; 

    ……… 
  g) posturile vacante aferente funcţiilor publice de conducere generale, 

specifice sau cu statut special, cele aferente categoriei înalţilor funcţionari publici, 
precum şi cele aferente funcţiilor militare de conducere, cele de secretar al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi de administrator public, precum şi 
posturile vacante de conducere pentru personalul contractual; (…) 

    i) posturile vacante din structurile operative ale Ministerului Afacerilor 
Interne, precum şi cele necesare încadrării, în condiţiile legii, a promoţiei de ofiţeri, 
subofiţeri, agenţi de poliţie, maiştri militari şi funcţionari publici cu statut special din 
anul 2013 de către Ministerul Afacerilor Interne şi Administraţia Naţională a 
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Penitenciarelor;(…) 
  m) posturile vacante unice din cadrul unităţilor subordonate/în 

coordonarea/sub autoritatea ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale, definite ca acele posturi ale căror atribuţii, prin 
conţinutul şi natura lor sau prin responsabilităţile stabilite, nu se regăsesc într-o altă 
componentă organizatorică.” 

 
În temeiul dispoziţiilor de mai sus, Ministerul Justiţiei a procedat la o analiză 

detaliată atât la nivelul aparatului propriu, cât şi la nivelul unităţilor subordonate 
acestuia, rezultând următoarele măsuri: 

 
           I. Ministerul Justiţiei - aparat propriu. 

 
Prin Hotărârea Guvernului nr. 158/2013, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 217/16.04.2013 (mai puţin de patru luni), numărul maxim de 
posturi pentru aparatul administrativ propriu al Ministerului Justiţiei a fost mărit de la 
300 la 330 posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului şi 
Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe (DIPFIE), 
prin preluarea a 30 de posturi de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor la 
Ministerul Justiţiei. 
 Astfel cum rezultă şi din nota de fundamentare a acestui act normativ, numărul 
maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Justiţiei trebuia suplimentat în 
vederea implementării unor decizii ale Curţii de Conturi (înfiinţarea Biroului central 
pentru expertize tehnice judiciare, suplimentarea schemei de personal a 
compartimentului audit public intern, înfiinţarea unei structuri cu atribuţii în materia 
ajutorului public judiciar, respectiv încetarea delegărilor de personal de la 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor la Ministerul Justiţiei).  
 Aceste posturi au fost repartizate compartimentelor Ministerului Justiţiei, la data 
de 5 iunie 2013, potrivit dispoziţiilor Ordinului ministrului justiţiei nr. 1850/C/2013. 
 Începând cu această dată, respectiv 5 iunie 2013, la nivelul Ministerului Justiţiei 
s-au demarat procedurile de ocupare a posturilor vacante, prin transfer, respectiv prin 
detaşare, având în vedere că ocuparea prin concurs era la acel moment suspendată, 
iar pentru aparatul de lucru al acestei instituţii s-a aprobat ocuparea prin concurs a 
unui singur post. 

În excepţiile menţionate de O.U.G. nr. 77/2013 se pot încadra următoarele 
posturi din structura organizatorică a Ministerului Justiţiei: 

1. posturile vacante pentru care au fost începute procedurile de ocupare, până 
la data intrării în vigoare a acestui act normativ, precum şi posturile vacante 
ocupate temporar la data intrării în vigoare a acestuia; 

2. posturile vacante a căror ocupare a fost aprobată potrivit Legii bugetului de 
stat pe anul 2013 nr.5/2013; 

3. posturile vacante aferente funcţiilor de demnitate publică şi celor asimilate 
acestora (…) inclusiv cele aferente cabinetelor acestora; 

4. posturile vacante aferente funcţiilor publice de conducere generale, specifice 
sau cu statut special, cele aferente înalţilor funcţionari publici, precum şi posturile 
vacante de conducere pentru personalul contractual.  

5. posturile vacante din structurile sau instituţiile nou-înfiinţate în cadrul ori în 
subordinea instituţiilor şi autorităţilor publice din administraţia publică centrală, care au 
atribuţii noi, stabilite prin acte normative, a căror înfiinţare s-a aprobat în anul 2013, 
până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă acestea s-au 
înfiinţat prin reorganizarea altor structuri sau instituţii publice deja existente. 
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 În urma analizei situaţiei posturilor la nivelul Ministerului, a rezultat că posturile 
vacante la data de 29 iulie 2013 care trebuie reduse, neîncadrându-se în excepţiile 
mai sus menţionate, conform O.U.G. nr. 77/2013, sunt următoarele:  

1. 3 posturi din cadrul Biroului statistică judiciară; 
2. 1 post de ofiţer principal I (f.p.s.) din cadrul Direcţiei investiţii - Serviciul 

patrimoniu administrativ; 
3. 2 posturi din cadrul Unităţii de management public şi planificare strategică 

(1 post de manager public şi 1 post de agent – funcţionar public cu statut special), 
            4. 1 post personal asimilat magistraților – magistrat de legătură. 
          În concluzie, numărul maxim de posturi pentru aparatul Ministerului Justiției 
urmează a fi stabilit la 323 posturi, în loc de 330 de posturi (exclusiv demnitarii, 
posturile aferente cabinetului ministrului și cele ale DIPFIE). 
 Prin reducerea acestor posturi, în vederea respectării numărului minim 
prevăzut pentru funcţionarea unui compartiment, este necesară desfiinţarea 
Compartimentului mass-media. 
 Precizăm că numărul total al funcţiilor de conducere, din numărul total al 
posturilor aprobate din structura Ministerului Justiţiei se încadrează în procentul de 
12% prevăzut de dispoziţiile legale, iar structura aparatului propriu urmează a 
respecta condiţiile impuse de lege cu privire la numărul minim prevăzut pentru 
constituirea unui compartiment. 
 
         II. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice (I.N.E.C.)   
 
       Potrivit HG nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, 
cu modificările şi completările ulterioare şi HG nr. 368/1998 privind înfiinţarea 
Institutului Naţional de Expertize Criminalistice - I.N.E.C., modificată şi completată prin 
HG nr. 458/2009, numărul maxim de posturi prevăzut pentru Institutul Naţional de 
Expertize Criminalistice este de 71 posturi, din care 57 posturi sunt ocupate şi 14 
posturi sunt vacante.  
       Structura posturilor vacante este următoarea: 
       - 8 posturi de expert criminalist; 
       - 2 posturi de secretar criminalist; 
       - 3 posturi de funcţionar public   ( 2 experţi şi un referent); 
       - 1 post personal contractual (şofer). 
      Din totalul celor 14 posturi vacante, 13 posturi sunt unice, conform prevederilor  
art. 1 alin.(2) lit. m) din OUG nr. 77/2013 în sensul că, acestea sunt posturi ale căror 
atribuţii,  prin conţinutul şi natura lor sau prin responsabilităţile stabilite, nu se 
regăsesc în altă componentă organizatorică.    
      Cu privire la posturile vacante unice menţinute în structura INEC, prin exceptarea 
de la desfiinţare, conform prevederilor art. 1 alin. (2) lit. m) din OUG nr. 77/2013,  se 
impun a fi făcute următoarele precizări: 
  - cele 3 posturi de expert criminalist din cadrul LIEC Craiova sunt posturi unice prin 
specialitate de expertiză criminalistică care trebuie să fie în mod obligatoriu acoperită 
şi pentru care se organizează examenul pentru ocuparea acestora. Astfel, potrivit 
competenţei materiale, prima expertiză se efectuează în cadrul laboratoarelor 
interjudeţene. Datorită acestui fapt fiecărui laborator trebuie să-i fie asigurat 
personalul cu pregătirea de specialitate necesară asigurării competenţei pentru 
efectuarea specialităţilor principale din portofoliul institutului: expertiza criminalistică în 
accidente de trafic terestru, expertiza vocii şi vorbirii şi expertiza imaginilor şi expertiza 
fizico-chimică a probelor materiale. 
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   - postul pentru funcţia de conducere a LIEC Craiova şi cel de secretar criminalist din 
cadrul acestei instituţii şi respectiv de secretar criminalist din cadrul LIEC Braşov  sunt 
posturi unice prin atribuţiile acestora care nu se mai regăsesc şi la alte posturi din 
cadrul acestor structuri.  
   - postul vacant de expert criminalist de  la INEC este unic, acesta fiind necesar 
asigurării  unui expert criminalist pe specialităţile expertiza vocii şi vorbirii şi expertiza 
imaginilor întrucât la acest moment la INEC acest gen de expertiză este efectuată prin 
delegare, neexistând nici un expert cu studii de specialitate corespunzătoare în acest 
domeniu. 
- postul de expert criminalist de la LIEC Braşov este unic, fiind necesar încadrării  unui 
expert criminalist pe specialitatea expertiză fizico-chimică a probelor materiale, la 
acest moment, în cadrul acestui laborator expertizele criminalistice pe această 
specialitate neputându-se efectua datorită lipsei un specialist în acest domeniu. 
- postul de funcţionar public (expert contabil) şi  postul de funcţionar public (referent 
contabil) din cadrul INEC sunt de asemenea posturi unice datorită atribuţiilor şi 
responsabilităţilor specifice acestor două posturi şi care nu se mai regăsesc în altă 
componentă organizatorică din cadrul acestei instituţii. 
- postul vacant de şofer din cadrul INEC este de asemenea post unic, nemaiexistând  
alt post  de şofer în statul de funcţii al INEC.     
   
        Prin aplicarea dispoziţiilor art.1 alin. (1) din OUG nr. 77/2013 pentru stabilirea 
unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului 
de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordine, 
sub autoritate sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, la Institutul Naţional 
de Expertize Criminalistice va fi desfiinţat 1 post vacant de expert contabil –Serviciul 
Financiar Contabil – INEC astfel că, numărul maxim de posturi alocate INEC  se va 
reduce  de la  71 de posturi la 70 de posturi.    
            
        III. Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) 
 
 Potrivit dispoziţiilor legale, ANP este o instituţie publică de interes naţional, cu 
personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul 
de stat, care face  parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională ale statului, fiind subordonată Ministerului Justiţiei.  
 Numărul maxim de posturi prevăzut de H.G. nr. 652/2009 privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările şi de H.G nr. 
1849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare este de 15.583 posturi. 
 După cum rezultă din adresa ANP nr. 49.060/2013 prin care au fost transmise 
propunerile acestei instituţii de punere în aplicare a dispoziţiilor O.U.G. nr. 77/2013, în 
statele de organizare, la  data de 29 iunie 2013, erau vacante 3.232 posturi şi 25 de 
posturi erau nerepartizate (care urmează a fi desfiinţate), rezultând astfel un număr de 
3.257 de posturi vacante. 

În excepţiile menţionate de O.U.G. nr. 77/2013 se încadrează următoarele 
posturi: 

 
1. „c) posturile vacante pentru care au fost începute procedurile de ocupare, 

până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi posturile 
vacante ocupate temporar la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă”; 

În această prevedere se încadrează posturile pentru care, la 29 iunie 2013, 
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erau în desfăşurare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 293/2004 privind statutul 
funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului justiţiei 
nr. 2397/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile în care funcţionarii 
publici cu statut special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot fi mutaţi 
în alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare şi ale Ordinului ministrului 
justiţiei nr. 2398/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile în care 
funcţionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare 
pot fi schimbaţi din funcţiile deţinute, proceduri de ocupare a posturilor prin mutare, 
schimbare din funcţie sau detaşare şi posturile care, la aceeaşi dată, erau ocupate 
temporar, prin detaşare, respectiv un număr total de 559 posturi. 

 
2. „d) posturile vacante din unităţile şi instituţiile de învăţământ şi cercetare, 

unităţile sanitare, unităţile de asistenţă socială şi unităţile de asistenţă medico-socială, 
Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi 
cabinetele de expertiză medicală din cadrul caselor teritoriale de pensii”; 

În această excepţie se încadrează 1111 posturi, astfel: 
- posturile din Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu  

Ocna şi din Centrul de Formare şi Specializare a Ofiţerilor Arad, precum şi posturile 
personalului didactic al unităţilor şcolare din cadrul Centrului de Reeducare Buziaş şi 
al Centrului de Reeducare Tg. Ocna – ca instituţii de învăţământ; 

- posturile din penitenciarele-spital şi din cadrul cabinetelor medicale din 
unităţile penitenciare– ca unităţi sanitare; 

- posturile din cadrul structurilor de reintegrare socială din toate categoriile de 
unităţi penitenciare – ca unităţi de asistenţă socială. 

 
3. „g) posturile vacante aferente funcţiilor publice de conducere generale, 

specifice sau cu statut special, cele aferente categoriei înalţilor funcţionari publici, 
precum şi cele aferente funcţiilor militare de conducere, cele de secretar al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi de administrator public, precum şi 
posturile vacante de conducere pentru personalul contractual”; 

În această excepţie, se încadrează funcţiile de conducere vacante la 29 iunie 
2013, respectiv 214 posturi. 

 
4. „i) posturile vacante din structurile operative ale Ministerului Afacerilor 

Interne, precum şi cele necesare încadrării, în condiţiile legii, a promoţiei de ofiţeri, 
subofiţeri, agenţi de poliţie, maiştri militari şi funcţionari publici cu statut special din 
anul 2013 de către Ministerul Afacerilor Interne şi Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor”; 

Au fost luate în considerare promoţiile 2013 ale următoarelor instituţii de 
învăţământ: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, specializarea „penitenciare” 
(45 ofiţeri), Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazu” (8 ofiţeri), Şcoala Militară 
de Maiştri Militari şi Subofiţeri ai Forţelor Terestre „Basarab I”, Piteşti (49 agenţi), 
Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna (199 agenţi), 
deci un total de 301 absolvenţi. 

 
 
5. „m)posturile vacante unice din cadrul unităţilor subordonate/în 

coordonarea/sub autoritatea ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale, definite ca acele posturi ale căror atribuţii, prin 
conţinutul şi natura lor sau prin responsabilităţile stabilite, nu se regăsesc într-o altă 
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componentă organizatorică”. 
În aplicarea excepţiei prevăzute la această literă, la nivelul ANP au fost 

identificate 565  posturi, clasificate în trei categorii, astfel: 
a. Posturile vacante unice definite ca acele posturi ale căror atribuţii, prin 

conţinutul şi natura lor sau prin responsabilităţile stabilite, nu se regăsesc într-o altă 
componentă organizatorică (compartiment, birou, serviciu, secţie), de exemplu: 
consilier juridic, ofiţer informaţii clasificate, ofiţer managementul situaţiilor de urgenţă, 
ofiţer mobilizare etc. De asemenea, în situaţia în care, într-o componentă 
organizatorică există mai multe posturi identice, vacante toate, unul dintre acestea are 
caracter de post unic, fiind exceptat de la desfiinţare. 

b. Posturile vacante unice din domeniile în care actele normative stabilesc un 
program de lucru în ture (continue sau discontinue), care sunt prevăzute ca obligatorii 
pentru acoperirea permanentă a activităţilor specifice sistemului penitenciar, cu 
asigurarea minimului de personal legiferat cu referire în clar la baza legală, ca 
elemente de fundamentare, după cum urmează: 
            - funcţii din sectorul Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar, de exemplu: şef 
de schimb, şef post control/agent operativ (post control), patrule/posturi observare 
care lucrează în ture, posturi de paza pe perimetru, supraveghere (secţii deţinere, 
sector vizită, bloc alimentar, curţi plimbare etc.), dispecerat şi centru de monitorizare 
electronică, grupe de intervenţie, etc. . 
          - funcţii din sectorul economico-administrativ, de exemplu: bucătar, fochist, 
instalator, electrician etc., indiferent de categoria de personal. 

c. Posturile din sectorul economico-administrativ care asigură respectarea 
principiului separării atribuţiilor profesionale aferente execuţiei bugetare, în 
conformitate cu prevederile art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice: 
”în procesul execuţiei bugetare, cheltuielile bugetare parcurg următoarele faze: 
angajament, lichidare, ordonanţare, plată.” 

Coroborând prevederile legale sus-prezentate rezultă că funcţionarea, în 
condiţii de legalitate şi conformitate, a activităţii financiar-contabile dintr-o instituţie 
publică implică separarea atribuţiilor, astfel încât să existe, în cadrul serviciului 
financiar-contabilitate, un minim de 6 posturi de execuţie cu atribuţii distincte între ele, 
care să asigure, după cum urmează: exercitarea vizei de control financiar preventiv 
propriu; evidenţa angajamentelor legale şi bugetare; iniţierea operaţiunilor supuse 
procesului bugetar: angajarea cheltuielilor; înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor 
supuse procesului bugetar; întocmirea ordonanţărilor de plată; efectuarea propriu-zisă 
a plăţilor. 

 
În concluzie, din totalul posturilor vacante de la nivelul Administraţiei Naţionale 

a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate acesteia rezultă un număr de 507 posturi 
pentru care se propune desfiinţarea, în conformitate cu prevederile OUG nr. 77/2013, 
astfel încât numărul de posturi prevăzut pentru sistemul administraţiei penitenciare 
urmează a fi diminuat de la 15583, la 15076 posturi. 

 
         IV.  Oficiul Naţional al Registrului Comerţului  (ONRC) 

 
           În  H.G. nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, 
cu modificările şi completările ulterioare şi în H. G. nr. 1409/2009 privind stabilirea 
numărului maxim de posturi pentru Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi pentru 
oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale sunt prevăzute 1787 de posturi. 
           Prin aplicarea dispoziţiilor art.1 alin. (1) din OUG nr. 77/2013 pentru stabilirea 
unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului 
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de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordine, 
sub autoritate sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, vor fi desfiinţate un 
număr de 150 de posturi vacante.    
           Cu privire la posturile vacante menţinute în structura ONRC, facem precizarea 
că acestea sunt exceptate de la reducere, conform prevederilor OUG nr. 
77/2013,astfel:  
 - art.1 alin.(29) lit.c), teza a doua – 32 posturi vacante ocupate temporar ; 
 - 1 post destinat pentru punerea în aplicare a unei sentinţe privind reintegrarea unui 
salariat;  
 -art.1 alin.(2) lit. g)- 191 posturi – funcţii de conducere; 
- art. 1 alin.(2) lit. m)- 46 posturi vacante unice a căror atribuţii, prin conţinutul şi 
natura lor sau prin responsabilităţile stabilite, nu se regăsesc în altă componentă 
organizatorică. 
          Raportat la prevederile art. 1 alin. (2) lit. m) din OUG nr. 77/2013 au fost 
identificate 46 de posturi vacante unice acestea fiind unice în raport cu componenta 
organizatorică în care se regăsesc. În cadrul Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale activitatea este 
structurată pe următoarele componente organizatorice: direcţie, serviciu, birou, 
colectiv şi birou teritorial. În fiecare componentă organizatorică se desfăşoară activităţi 
specifice, care nu se regăsesc în altă componentă, astfel încât posturile alocate 
fiecăreia nu au corespondent. 
 Posturile alocate activităţilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi  
oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale sunt specializate, personalul 
aferent desfăşurând operaţiunile necesare prin utilizarea exclusivă a sistemului 
informatic integrat al instituţiei, fiind instruit strict pe domeniul de activitate 
corespunzător. 
           Principalele activităţi în care au fost identificate posturi unice sunt: 

- activitatea de arhivare a documentelor – referent asistent şi muncitor 
calificat – cu pregătire de arhivar; 

- activitatea Buletinului procedurilor de insolvenţă – consilier juridic specialist, 
referent asistent şi specialist IT 

- activitatea economică – inspector specialist, referent specialist, referent 
asistent (casier), muncitor calificat, muncitor necalificat şi şofer 

- activitatea tehnologia informaţiei – specialist IT şi referent specialist 
- activitatea registrul comerţului – consilier juridic specialist, referent 

specialist, referent asistent, referent SSD şi muncitor calificat; 
- activitatea juridică şi audit public intern – referent asistent. 

              
           În urma aplicării dispoziţiilor art. OUG nr. 77/2013, numărul maxim al posturilor 
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, inclusiv ale oficiilor registrului comerţului 
de pe lângă tribunale, va scădea cu 150 de posturi, de la 1.787 la 1.637. 
 

V. Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie 
 

        În HG nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu 
modificările şi completările ulterioare şi în organigrama Autorităţii Naţionale pentru 
Cetăţenie, aprobată prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 735/10.03.2013 sunt prevăzute 
pentru această instituţie un număr maxim de 126 de posturi. 
     Prin aplicarea dispoziţiilor OUG nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind 
asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi 
reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordine, sub autoritate 
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sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, vor fi desfiinţate 11 posturi vacante  
respectiv :  
-1 post vacant de funcţionar public;  
- 4 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor; 
- 5 posturi vacante de personal contractual; 
-1 post vacant funcţionat public cu statul special. 
    
    Cu privire la posturile vacante menţinute în structura Autorităţii Naţionale pentru 
Cetăţenie, facem precizarea că acestea sunt exceptate de la desfiinţare, conform 
prevederilor OUG nr. 77/2013,  astfel:    
 - art.1 alin.(2) lit. c) - 4 posturi vacante pentru care s-a demarat procedura de 
ocupare; 
- art. 1 alin.2 lit. f) -1 post vacant aferent funcţiei de demnitate publică de 
vicepreşedinte; 
- art.1 alin.(2) lit. g)- 4 posturi vacante aferente funcţiilor publice de conducere; 
- art. 1 alin.(2) lit. m)- 5 posturi vacante unice ale căror atribuţii, prin conţinutul şi 
natura lor nu se regăsesc în altă componentă organizatorică, respectiv. 
            În urma aplicării dispoziţiilor OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi 
prevăzut în HG 652/2009 şi în organigrama Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie se 
va modifica prin reducerea celor 11 posturi vacante mai sus menţionate,  de la de la 
126 de posturi la 115 posturi. 

 
         Proiectul cuprinde şi alte modificări legate de rearanjarea unor dispoziţii 
referitoare la atribuţiile Ministerului Justiţiei în domeniul auditului public intern. Astfel, 
potrivit OMFP nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea 
activităţii de audit public intern, „auditul public intern reprezintă o activitate funcţional 
independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna 

administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii 
publice”. În conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr.672/2002 privind auditul 
public intern, republicată, Serviciul de Audit Public Intern se află în subordinea directă 
a ministrului.  În concluzie, auditul intern este o activitate specifică, reglementată 
printr-o lege specială, independentă, cu rolul de asigurare şi consiliere, concepută să 
adauge valoare şi să îmbunătăţească activităţile entităţii publice, ajută entitatea să îşi 
îndeplinească obiectivele propuse. Ţinând cont de aceste prevederi legale, 
considerăm că este necesar şi oportun ca această activitate de audit să fie definită ca 
o funcţie distinctă a ministerului, textele reformulându-se în mod 
corespunzător.  

 
Secţiunea a 3-a  

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul 
macroeconomic 

Proiectul nu se referă la acest subiect  

2. Impactul 
asupra mediului 
de afaceri 

Proiectul nu se referă la acest subiect 

3. Impactul 
social 

Proiectul nu se referă la acest subiect 

4. Impactul 
asupra mediului 

Proiectul nu se referă la acest subiect  
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5. Alte 
informaţii 

 

Secţiunea a 4-a  
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 

cat şi pe termen lung (5 ani) 

mii lei 

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani 
Media 

pe 5 ani 

1 
2 3 4 5 6 

7 
2013 2014 2015 2016 2017 

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 de stat: 
      i) contribuţii 

de asigurări 

0 0 0 0 0 0 

2. Modificări ale 
cheltuielilor 
bugetare, 
plus/minus, din 
care: 

      

a) buget de stat:       

Cheltuieli de 
personal 

      

Transferuri între 
unităţi ale 
administraţiei 
publice 

      

3. Impact 
financiar, 
plus/minus, din 
care: 
a) bugetul de 
stat 
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4. Propuneri 
pentru 
acoperirea 
creşterii 
cheltuielilor 
bugetare 

      

5. Propuneri 
pentru a 
compensa 
reducerea 
veniturilor 
bugetare 
 

      

6. Calcule 
detaliate privind 
fundamentarea 
modificărilor 
veniturilor şi/sau 
cheltuielilor 
bugetare 

 
 

7. Alte 
informaţii 

Nu au fost identificate  
 
 

 
Secţiunea a 5-a  

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Proiecte de 
acte normative 
suplimentare 

Proiectul nu se referă la acest subiect 

2. 
Compatibilitatea 
proiectului de 
act normativ cu 
legislaţia 
comunitară în 
materie 

Proiectul nu se referă la acest subiect 

3. Decizii ale 
Curţii Europene 
de Justiţie şi 
alte documente 

Proiectul nu se referă la acest subiect 

4. Evaluarea 
conformităţii 

Proiectul nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte 
normative şi/sau 
documente 
internaţionale 
din care decurg 
angajamente 

Proiectul nu se referă la acest subiect 

 



 11 

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 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 
proiectului de act normativ 

Proiectul nu se referă la acest subiect 

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 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 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 

Este necesar avizul Consiliului Legislativ. 

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 actului normativ 

Proiectul a fost publicat pe site-ul Ministerului Justiţiei 

 
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 nu se referă la acest subiect 

 
 
 
 
 
 
 



 12 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului pe care, 
dacă sunteţi de acord, vă rugăm să îl adoptaţi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

Ministrul  Justiţiei 
 
 

Robert – Marius CAZANCIUC 
 
 

Avizăm favorabil: 
 

Viceprim - ministru 
Ministrul Finanţelor Publice 

 
 

Daniel CHIŢOIU 
 
 

Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice 

 
 

Mariana CÂMPEANU 
 

 
Ministrul delegat pentru buget  

 
 

Liviu VOINEA 
 
 

Viceprim-ministru 
 Ministrul dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice 
 

Nicolae-Liviu DRAGNEA 
 


