
                             

 

Notă de Fundamentare 

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8 din 9 ianuarie 2013 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*) 

1. Descrierea situaţiei actuale În cadrul aplicării prevederilor Hotărârii nr. 8/2013 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, a fost 

identificată necesitatea compatibilizării acestora cu prevederile 

Ordonanţei nr. 32/1998 (actualizată)  privind organizarea 

cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, în 

sensul organizării cabinetului ministrului delegat cu relaţiile cu 

românii de pretutindeni. 

Art. 12 alin. (5) din Hotărârea nr. 8/2013 stabileşte stabileşte 

numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. astfel: „Numărul 

maxim de posturi din cadrul M.A.E. este de 2.325, exclusiv 

demnitarii şi cabinetul ministrului afacerilor externe, din care 901 

în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului 

afacerilor externe.” Anexa nr. 1 la  HG nr. 8/2013 privind 

Structura organizatorică a Ministerului Afacerilor Externe conţine 

o precizare similară. 

Articolul 6 alin. (1) din HG nr. 8/2013 prevede că în cadrul 

M.A.E. „funcţionează ministrul delegat pentru relaţiile cu 

românii de peste hotare, care coordonează activităţile din 

domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni.”   

În conformitate cu prevederile art. 1 şi 2 din Ordonanţa nr. 

32/1998, în subordinea demnitarilor precum ministrul delegat din 

cadrul unui minister, se organizează şi funcţionează cabinetul 

demnitarului. 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanţa nr. 32/1998, 

numărul maxim de posturi al fiecărei instituţii se suplimentează 

cu numărul de posturi prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanţă. 

Punctul 4 din Anexa 1 la Ordonanţă stabileşte că numărul maxim 

de posturi din cabinetul ministrului delegat este de 8.  

Se constată astfel că prevederile legale privind organizarea şi 

funcţionarea MAE nu sunt corelate cu prevederile specifice în 

domeniul organizării cabinetului demnitarului. Totodată, una 

dintre priorităţile MAE de actualitate este reprezentată de 

activitatea coordonată de ministrul delegat pentru relaţiile cu 

românii de pretutindeni cu privire la întărirea legăturilor şi la 



implicarea comunităţilor româneşti şi a comunităţilor istorice 

româneşti, inclusiv din perspectiva informării şi a încurajării 

românilor de pretutindeni cu privire la exercitarea votului prin 

corespondenţă în cadrul scrutinului pentru alegerea membrilor 

Camerei Deputaţilor şi Senatului României de la finalul anului 

2016.  

În consecinţă, este necesară remedierea prevederilor legale 

specifice şi consolidarea aparatului de lucru din subordinea 

ministrului delegat astfel încât acesta să beneficieze de resursele 

adecvate în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiţii a 

misiunii sale. 

2. Schimbări preconizate În vederea aplicării conforme a Ordonanţei nr. 32/1998 la nivelul 

M.A.E. este necesară modificarea prevederilor relevante din 

Hotărârea nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Afacerilor Externe şi a Anexei 1 la aceasta, respectiv 

precizarea corectă cu privire la numărul maxim de posturi care să 

includă şi cabinetul ministrului delegat pentru relaţiile cu românii 

de pretutindeni.  

Modificările necesare privesc precizarea în cadrul art. 12 alin. (5), 

a faptului că „numărul maxim de posturi din centrala MAE este 

de 901, exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului şi cabinetul 

ministrului delegat”, precum şi la nivelul Anexei 1 la HG nr. 

8/2013, în concordanţă cu modificarea propusă la art. 12 alin. (5). 

3. Alte informaţii (**)  Nu este cazul 

Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic  

1.
1
. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

Nu este cazul 

2. Impactul asupra mediului 

de afaceri 

Nu este cazul 

2
1 

Impactul asupra sarcinilor 

administrative (***) 

Măsurile prevăzute în prezentul act normativ au în vedere 

modificarea cadrului normativ specific necesar operaţionalizării 

cabinetului ministrului delegat pentru relaţiile cu românii de 

pretutindeni, cu resursele umane necesare în vederea îndeplinirii 

la un nivel adecvat, a atribuţiilor stabilite prin actele normative în 

vigoare. Aplicarea modificărilor prevăzute implică realizarea unor 

demersuri specifice la nivel administrativ şi financiar în MAE. 

2
2 

Impactul asupra 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii (***) 

Nu este cazul 

3. Impactul social În plan indirect, actul normativ va avea impact de ameliorare a 

gradulului de îndeplinire a obiectivelor M.A.E. cu privire la 

consolidarea relaţiei cu românii de pretutindeni. 

4. Impactul asupra mediului 

(****) 

Nu este cazul 

5. Alte informaţii Nu este cazul 



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) 

Mii lei 

Indicatori 
Anul 

curent 
Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

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       

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta: 301 903 903 903 903 783 

(i) cheltuieli de personal 301 903 903 903 903 783 

(ii) bunuri si servicii       

b) bugete locale:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri si servicii       

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 301      

a) buget de stat 301      

b) bugete locale       

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  

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 de act 

normativ;    

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

Proiectul de Hotărâre are în vedere modificarea Hotărârii 

nr. 8 din 9 ianuarie 2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe.  

În vederea implementării dispoziţiilor sale, actul 

normativ presupune adoptarea unor acte interne, 

specifice la nivelul MAE. 



noilor dispoziţii.  

1¹ Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia în domeniul 

achiziţiilor publice 

Nu este cazul 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare 

Nu este cazul 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare   

     

Nu este cazul 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene  

Nu este cazul 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

Nu este cazul 

6. Alte informaţii  Nu sunt 

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  

 Nu este cazul 

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 

Nu este cazul 

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 

 Nu este cazul 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

Nu este cazul 

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 

 

  

- Se va obţine avizul Consiliului Legislativ conform HG 

nr. 561/2009 
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6. Alte informaţii   

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de 

act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire 

la necesitatea elaborării proiectului de 

act normativ 

Proiectul de act normativ a fost  publicat pe site-ul 

Ministerului Afacerilor Externe, secţiunea „Transparenţă 

decizională”, împreună cu instrumentul de motivare, 

respectând prevederile legale în vigoare cu privire la 

transparenţa decizională în administraţia publică şi la 

accesul la informaţiile de interes public (Legea nr. 

52/2003). 

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 

 Nu este cazul 

3. Alte informaţii  Nu sunt 

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 unor 

noi organisme sau extinderea 

competentelor instituţiilor existente 

 Aplicarea actului normativ are în vedere constituirea şi 

operaţionalizarea cabinetului ministrului delegat din 

MAE. 

 

2. Alte informaţii   

Faţa de cele prezentate mai sus, a fost întocmit prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pe care, 

dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l adoptaţi. 

 

Ministrul Afacerilor Externe         Ministrul delegat pentru Relaţiile  

        cu Românii de Pretutindeni 

  

 

   LAZĂR COMĂNESCU           MARIA LIGOR 
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Ministrul Finanţelor Publice 
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Ministrul Justiţiei 
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