
      

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 1006/2016 privind organizarea și funcționarea Agenției de Cooperare Internațională 

pentru Dezvoltare și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Afacerilor Externe 

 

Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

A. Ministerul Afacerilor Externe  

I. În urma reorganizării și restructurării administrației publice din anul 2010, 

aparatul de lucru al Ministerului Afacerilor Externe a fost redus cu 476 de 

posturi, din care 105 în centrală și 371 în serviciul exterior. Deficitul de personal 

cauzat de măsurile luate la nivelul administrației publice în anul 2010 a fost 

puternic resimțit în ultimii ani la nivelul MAE și ca o consecință a intensificării 

dinamicii relațiilor internaționale și a complexității acestora, aspecte ce au impus 

necesitatea asigurării unei mai mari flexibilități și noi abordări în reprezentarea 

mandatelor de politică externă. 

În ultima perioadă, activitatea la nivelul Centralei Ministerului Afacerilor 

Externe a înregistrat o dinamică progresivă, atât din perspectiva complexității 

activității specifice, cât și ca urmare a preluării unor noi atribuții în domenii 

importante de activitate. În egală măsură, rețeaua externă a MAE a cunoscut o 

dinamizare prin suplimentarea personalului din cadrul misiunilor diplomatice, 

precum și prin deschiderea de noi oficii consulare pentru a veni în întâmpinarea 

necesităților cetățenilor români aflați în străinătate prin acordarea de asistență și 

protecție consulară la standarde înalte. 

Totodată, principalele obiective de politică externă ale României, respectiv 

organizarea și exercitarea Președinției Consiliului UE, aniversarea Centenarului 

Marii Uniri, candidatura României pentru un nou mandat de membru 

nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU în intervalul 2020-2021, 

candidatura la OCDE, președinția Cartei Energiei necesită identificarea unor nișe 

de oportunitate pentru politica externă, precum și depunerea unui efort sporit și 

acțiune imediată pentru aducerea la îndeplinire.  

În plus, asigurarea implementării sistemului de control intern managerial la 

nivelul instituției și gestionarea domeniului protecției datelor cu caracter personal 

ca urmare a modificării cadrului normativ în materie și a aplicării, de la data de 

25 mai 2018, a Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE, (Regulamentul general privind protecţia datelor- RGPD), necesită 

resurse umane sporite. 

Astfel, în contextul celor descrise, pentru acoperirea necesarului de personal, 

precum și în vederea desfășurării în condiții optime a activității diplomatice, atât 

la nivelul Centralei MAE, cât și la nivelul misiunilor diplomatice și oficiilor 



consulare, se impune creșterea aparatului de lucru al MAE. 

II. În contextul dezvoltării reprezentării diplomatice a României, abordate în 

mod constant în cadrul discuțiilor bilaterale la cel mai înalt nivel, a fost aprobată, 

prin Decretul nr. 499 din 22.06.2018, înființarea Ambasadei României în 

Sultanatul Oman, cu sediul la Muscat.  

Deschiderea unei misiuni diplomatice în Oman va avea o contribuție importantă 

la aprofundarea relației bilaterale politice și economice cu Sultanatul Oman, 

precum și la întărirea prezenței țării noastre în regiune, obiectiv strategic al 

diplomației române. 

În consecință, este necesară suplimentarea schemei externe a MAE cu personalul 

aferent Ambasadei României în Sultanatul Oman. 

III. Prin Hotărârea Guvernului nr. 241/2018 pentru aprobarea participării 

României la Expoziția mondială 2020 „Connecting Minds, Creating the 

Future”, Dubai, Emiratele Arabe Unite s-a aprobat participarea României cu un 

pavilion național la expoziția mondială menționată, ce se va desfășura la Dubai, 

în perioada 20 octombrie 2020 – 10 aprilie 2021, iar prin Decizia nr. 202/2018 a 

Prim-ministrului Guvernului României a fost un desemnat comisar general al 

Secțiunii Române, care să asigure reprezentarea României la Expoziția mondială 

2020. 

Având în vedere complexitatea proiectului, precum și necesitatea realizării în 

condiții optime a demersurilor pentru pregătirea și participarea României la 

expoziția mondială, inclusiv coordonarea activităților întreprinse în contextul 

participării României la alte expoziții internaționale, este necesară consolidarea 

echipei și a resursei umane de la nivelul direcției coordonatoare a proiectului, 

aflată în subordinea comisarului general.  

IV. Ministerul Afacerilor Externe se preocupă constant de procesul de 

îmbunătăţire a calităţii serviciilor consulare, inclusiv din prisma activității 

serviciilor din structura MAE care gestionează activitatea consulară.  

Astfel, Centrul Național de Vize și Centrul Național pentru Pașapoarte 

Diplomatice și de Serviciu, organizate în prezent la nivel de serviciu, necesită o 

actualizare de structură care să permită o eficientizare a activității și îndeplinirii 

atribuțiilor în materie ce le revin, prin organizarea lor la nivel de direcție.  

Această iniţiativă se înscrie în strategia amplă de reformare şi modernizare 

substanţială a activităţii consulare sub toate aspectele sale. În acest sens, una 

dintre direcţiile principale ale strategiei o constituie componenta logistică, 

inclusiv prin întărirea și consolidarea resursei umane la nivelul aparatului central 

al MAE.  

Totodată, Ministerul Afacerilor Externe are în vedere menținerea calității 

serviciilor consulare la standarde înalte și moderne, pentru a corespunde atât 

exigențelor cetățenilor români și ale comunităților românești din străinătate, 

precum și pentru a putea gestiona volumul crescând al serviciilor consulare 

solicitate de aceștia.  

De asemenea, complexitatea actuală a serviciilor consulare, volumului deosebit 

al prestaţiilor consulare, cât şi nevoia asigurării unei protecţii consulare adecvate 

în favoarea unui număr deosebit de mare de români care îşi au reşedinţa în 

străinătate sau călătoresc în scop turistic sau de afaceri în afara graniţelor ţării, 

necesită sporirea personalului alocat oficiilor consulare. 

 



Astfel, demersul privind dezvoltarea rețelei consulare și a resursei umane din 

serviciul exterior al MAE se subscrie aceleiași strategii de reformare și 

modernizare a activității consulare la nivelul MAE. 

B. Agenţia de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare 

Prin Legea nr. 213/2016 privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi 

asistenţă umanitară a fost înființată Agenţia de Cooperare Internaţională pentru 

Dezvoltare, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea M.A.E., 

pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul cooperării internaţionale pentru 

dezvoltare şi asistenţă umanitară. 

Organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru 

Dezvoltare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1006/2016 privind organizarea și funcționarea Agenției de 

Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și pentru completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Afacerilor Externe.  

Totodată, prin Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, se prevede că Agenția de 

Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, instituție publică cu personalitate 

juridică funcționează în subordinea M.A.E. 

Astfel, conform art. 5 alin. (1) din HG 1006/2016 și pct. II 2. din Anexa nr. 3 a 

HG-ului nr. 16/2017, se prevede un număr 30 de posturi pentru Agenția de 

Cooperare Internațională pentru Dezvoltare.  

În cadrul ședinței de Guvern din data de 28 decembrie 2017 a fost aprobat 

Memorandumul cu tema: Ocuparea prin concurs a unor posturi vacante din 

cadrul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, în conformitate 

cu prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 3/2017 privind unele 

măsuri pentru administrația publică centrală, fiind demarată și organizată 

procedura de ocupare a posturilor prin concurs. 

În ședința Guvernului din data de 07.03.2018 a fost aprobată Nota cu tema: 

Planul anual 2018 al Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare 

(RoAid) fiind propuse spre finanțare un număr de 46 de proiecte/parteneriate 

strategice/ contribuții cu buget alocat dintr-un total de 66 astfel de inițiative. 

Cu ocazia implementării planului anual, a rezultat numărul insuficient de posturi 

alocat Agenției comparativ atât cu responsabilitățile instituționale, cât și cu 

prevederile legale privind separarea atribuțiilor în procesul de angajare, lichidare 

și ordonanțare a fondurilor publice, control preventiv, achiziții publice ș.a. 

Subdimensionarea serviciilor suport afectează procesul de implementare și de 

monitorizare a proiectelor de asistență pentru dezvoltare. Statul de funcții actual 

al Agenției nu include nici funcții auxiliare necesare pentru activitatea curentă 

(ex. șofer - Agenția deținând un autoturism în parcul auto).  

În plus, la data prezentei gradul de încărcare a personalului existent nu permite: 

• asigurarea de expertiză de specialitate în domeniul cooperării 

internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară - studii, analize, lucrări de 

specialitate - pentru M.A.E. sau, la cerere, pentru alte instituții publice sau 

private din România ori din alte state cu care există acorduri 

Au fost primite solicitări din partea mediului privat din România, cu privire la 

necesitatea realizării unor studii de tipul profiluri de țară care ar fundamenta 

deciziile acestora de implicare activă în asistența de dezvoltare acordată de către 



România țărilor eligibile.  

• gestionarea unor protocoale de colaborare cu organizații internaționale în 

domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară, a 

căror perfectare este esențială pentru primii ani de activitate instituțională; 

Totodată, bugetul limitat alocat Agenției în anul curent nu permite externalizarea 

unor activități de natura celor mai sus menționate. 

Prin misiunea Agenției, educația pentru dezvoltare, conștientizarea și 

comunicarea în domeniul dezvoltării constituie piloni de bază pentru înţelegerea 

şi asumarea preocupărilor la nivel global în domeniul dezvoltării şi relevanţei 

locale şi personale a acestor preocupări. Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului 

reprezintă pentru România un instrument complementar de mobilizare, la nivel 

intern, în domeniul dezvoltării economice şi sociale. Agenda 2030 depășește cu 

mult Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, menținând teme precum 

eradicarea sărăciei, educația și sănătatea și abordând noi teme precum societățile 

pașnice și inclusive. 

Ca membru al Uniunii Europene, România contribuie la îndeplinirea 

Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă nu numai din perspectivă naţională, dar şi la 

nivel internaţional, prin sprijinul pe care îl acordă ţărilor mai puţin dezvoltate, 

prin intermediul asistenţei oficiale pentru dezvoltare.  

Angajamentele asumate de către România ca stat donator și responsabilitatea 

acestui statut, coroborat cu înființarea Agenției la finele anului 2016 și 

operaționalizarea acesteia la finele anului 2017, duc la necesitatea accelerării 

activităților de asistență oficială pentru dezvoltare și creșterea notorietății 

demersurilor naționale pentru implementarea Obiectivelor de Dezvoltare ale 

Mileniului și Agendei 2030.    

Totodată, situația curentă nu permite ca cele două funcții de conducere ale 

Agenției, Directorul General și Directorul General adjunct să fie încadrați la 

categoria II din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și 

obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor 

misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare, fapt 

pentru care propunem asimilarea acestora cu funcția de secretar de stat și 

respectiv subsecretar de stat.  

Diferența lunară de 4.107 lei brut pentru cele 2 funcții se va asigura din 

economiile înregistrate la salarii de bază prin ocuparea unor posturi cu ½ normă 

sau prin rectificare bugetară la finalul anului. 

 

2. Schimbări preconizate 

I. Pentru acoperirea deficitului de personal constatat la nivelul instituției, 

numărul posturilor din cadrul Ministerului Afacerilor Externe se suplimentează 

cu un număr de 120 posturi, din care 60 în Centrala MAE și 60 în serviciul 

exterior.  

II. Înființarea unui post de secretar general adjunct.  

Având în vedere complexitatea și creșterea volumului activității Ministerului 

Afacerilor Externe, ca urmare a necesității implementării la nivel național, alături 

de celelalte instituții din aparatul central, a reglementărilor europene în materia 

protecției datelor cu caracter personal, precum și a implementării altor segmente 

importante de activitate, precum sistemul de control managerial la nivelul MAE, 

pentru o mai bună coordonare a activității ministerului și a personalului aferent 

acestor activități se înființează un post de secretar general adjunct.  

 



 

III. a) Pentru acoperirea deficitului de personal constatat la nivelul Agenției de 

Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, numărul posturilor din cadrul 

Agenției se suplimentează cu un număr de 26 posturi încadrate cu personal 

contractual.  

Prin suplimentarea numărului de posturi alocat Agenţiei de Cooperare 

Internaţională pentru Dezvoltare și implicit dezvoltarea capacității instituționale 

a acesteia, asistența oficială pentru dezvoltare și asistența umanitară acordate de 

către România vor viza mai multe state eligibile și implicit mai mulți beneficiari. 

Structura agenției va fi echilibrată, urmând a fi create premisele implementării în 

mod corespunzător a celor 16 standarde de control intern managerial conform 

Ordinului SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităților publice. 

Din cele 26 de posturi, 3 posturi vor fi alocate unui secretariat al Agenției, iar 

cele 23 de posturi rămase vor fi alocate celor 3 structuri existente: 

• financiar-contabil, administrativ, resurse umane și juridic 

• implementare proiecte 

• programe pentru cooperare internațională pentru dezvoltare 

 

urmând a fi asigurată o repartiție totală uniformă de 17 posturi/structură.  

Astfel, la nivelul serviciilor suport vor putea fi asigurate evidențele analitice 

aferente proiectelor implementate, iar procesul de achiziții publice va fi optimizat 

prin alocarea unui număr suficient de posturi cu această responsabilitate. 

De asemenea, noua structură va putea permite și includerea unor funcții specifice 

de cercetător/sociolog și experți. 

În funcție de stadiul aprobării prezentului proiect de act normativ și etapele 

necesare ocupării posturilor, bugetul necesar pentru acoperirea cheltuielilor 

aferente pentru anul curent poate fi asigurat cu ocazia unei rectificări a bugetului 

de stat. De exemplu, pentru estimarea ocupării posturilor în luna noiembrie a.c., 

bugetul necesar pentru o lună de plată este de 265,00 mii lei (brut). 

b) Totodată, cadrul legislativ actual care reglementează organizarea și 

funcționarea Ministerului Afacerilor Externe este Hotărârea Guvernului nr. 

16/2017 care a abrogat cadrul normativ anterior, respectiv Hotărârea Guvernului 

nr. 8/2013, și care a preluat elementele de interes privind instituțiile din 

subordinea MAE, inclusiv Agenția de Cooperare Internațională pentru 

Dezvoltare.  

Astfel, din considerente de tehnică legislativă în elaborarea actelor normative, 

pentru evitarea paralelismelor legislative, se impune abrogarea articolului 7 din 

actuala formă a HG 1006/2016, articol ce face trimitere la vechiul cadru 

normativ, respectiv HG 8/2013.  

A Nu este cazul 

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

1. Impactul 

macroeconomic 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 



1.1. Impactul asupra 

mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor de 

stat 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

21 Impactul asupra 

sarcinilor administrative 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

22 Impactul asupra 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra 

mediului 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii  

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) 

 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani 

                         mii lei 

Media pe 5 ani 

1 2 

2018 

3 

2019 

4 

2020 

5 

2021 

6 

2022 

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: 

MAE 0 33.700 43.680 45.080 46.575 33.807 

Agenţia de 

Cooperare 

Internaţională 

pentru Dezvoltare 

0 3.180 3.540 4.140 4.740 3.120 

(i) cheltuieli de 

personal 

MAE 

 

0 28.000 36.000 37.400 38.750 28.030 

Agenţia de 

Cooperare 

Internaţională 

pentru Dezvoltare 

0 3.180 3.540 4.140 4.740 3.120 

(ii) bunuri si 

servicii 

MAE 0 5.700 7.680 7.680 7.825 5.777 

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: 

      

a) buget de stat        

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 Prezentul act normativ are impact financiar. 

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 noilor dispoziţii.  

  

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Afacerilor Externe  

1¹ Compatibilitatea proiectului 

de act normativ cu legislaţia în 

domeniul achiziţiilor publice 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului de 

act normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul proiectelor 

ce transpun prevederi 

comunitare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor 

normative comunitare        

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie 

a Uniunii Europene  

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din 

care decurg angajamente 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii   

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 

 

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 

 Prezentul 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 

Prezentul 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 

 

  

Se va obţine avizul Consiliului Legislativ  

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 

Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. (1) din 

Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului 

privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi 

prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de 

acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării. 

 

Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul MAE, la secțiunea 

„Transparență decizională, împreuna cu instrumentul de motivare, 

respectând prevederile legale în vigoare cu privire la transparența 

decizională în administrația publică (Legea 52/2003). 

 

2. Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact 

asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act 

normativ, precum şi efectele 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
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asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

3. Alte informaţii  

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 

Punerea în aplicare a prezentului act normativ va fi realizată de către 

Ministerul Afacerilor Externe.  

 

Punerea sa în aplicare poate avea loc imediat după intrarea sa în vigoare, 

fără a fi necesară o perioadă suplimentară sau de tranziţie.  

 

2. Alte informaţii  

 

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

vă rugăm să-l adoptați. 

 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE   DIRECTORUL GENERAL AL  

         AGENŢIEI DE COOPERARE                 

                                                                               INTERNAŢIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE 

            

     

           Teodor - Viorel Meleșcanu                             Cătălin Constantin Harnagea 
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MINISTRUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE 

 

 

Lia - Olguța Vasilescu 

 

 

 

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE 

 

 

Eugen - Orlando Teodorovici 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIȚIEI 

 

 

Tudorel Toader 

  

 


