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R E F E R A T 

În urma intrării în vigoare a 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 , în 

conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1)  se înfiinţează Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice prin reorganizarea Ministerului Mediului şi Pădurilor şi 

prin preluarea activităţilor şi a structurilor specializate din domeniul pisciculturii 

de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale şi din domeniul schimbărilor 

climatice de la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

Astfel, s-a elaborat Hotărârea Guvernului nr.48/2013 privind  organizarea 

şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice si pentru 

modificarea unor acte normative din domeniul mediului şi schimbărilor 

climatice. 

 Statul de funcţii al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, 

avizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici prin Avizul nr. 10475/ 2013 

şi aprobat prin Ordinul  ministrului mediului şi schimbărilor climatice 

nr.503/2013, cuprinde structura  detaliată a aparatului propriu de specialitate  al 

Ministerului cu încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.48/2013, respectiv 744 posturi, exclusiv demnitarii 

şi cabinetele ministrului şi ministrului delegat. 

În contextul reorganizării şi restructurării în noul concept organizaţional al 

ministerului, în conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999, privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, a 

Legii nr. 53/2003 -  Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,în vederea respectării drepturilor funcţionarilor publici şi a 



personalului angajat în regim contractual şi a elaborării în mod unitar a actelor 

administrative referitoare la numirile  în noile funcţii sau, după caz, în noile 

compartimente, propun spre analiză şi aprobarea Metodologia  privind 

reorganizarea şi restructurarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice. 
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