
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului  

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale 

 
Având în vedere că în prezent promovarea comerţului exterior si a investiţiilor străine ale României se 
efectuează prin instituţii diferite motiv pentru care aceste activităţi nu au o abordare unitară care să 
permită fructificarea potenţialului economic al României,  

Luând în considerare necesitatea definirii şi implementării  strategiilor sectoriale de către Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, 

Având în vedere necesitatea creşterii eficienţei în alocarea fondurilor de la buget şi  a atragerii de 
investiţii străine ca prioritate majoră pentru România, 

Având în vedere importanţa deosebită a creării de pârghii pentru atragerea de investiţii  pentru 
consolidarea şi modernizarea economiei naţionale şi luând în considerare faptul că luarea unor măsuri 
imediate pentru crearea unui cadru favorabil mediului economic pentru atragerea investitorilor străini  
este în consonanţă cu îndeplinirea Programului de guvernare acceptat de Parlament, 

Având în vedere că, sporirea atractivităţii climatului de investiţii este una dintre principalele sarcini ale 
politici economice ale României şi că în lipsa identificării soluţiilor optime pentru crearea unui climat 
favorabil va conduce la privarea bugetului de fonduri importante, 

Luând în considerare necesitatea promovării sectoarelor strategice pentru comerţul românesc şi având 
în vedere că investiţiile străine sunt un barometru al atractivităţii mediului de afaceri, 

Se impune luarea de măsuri în regim de urgenţă în vederea creării premiselor de dezvoltare a acestora, 
cu atât mai mult cu cât investiţiile influenţează PIB-ul. Totodată se impune o analiză structurală a 
investiţiilor străine, analiză care nu poate fi realizată decât de Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri având în vedere atribuţiile în domeniile de mediu de afaceri, politică 
industrială şi comerţ exterior aflate în aria sa de competenţă, 

Având în vedere că amânarea adoptării acestor măsuri în domeniul investiţiilor poate conduce la 
neimplementarea unui sistem economic competitiv şi neîndeplinirea standardelor de calitate solicitate 
pe piaţa internă şi externă, 

Reţinându-se astfel că, masurile propuse asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare 
acceptat de Parlament şi îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza anumite obiective de 
politica internă şi externă a ţării, cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor, elemente care vizează 
interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,  

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,  

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 Art. 1  

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe a Guvernului, se reorganizează 
Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prin  preluarea   atributiilor,  
personalului si patrimoniului Departamentului pentru Investiţii Străine și Parteneriat Public-
Privat, care se desfiinţează. 



(2) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu 
Mediul de Afaceri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, adoptată în termen  de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  

(3) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, preia personalul aferent 
Departamentului pentru Investiții Străine și Parteneriat Public-Privat în condiţiile legii şi se 
subrogă acestuia în drepturi şi obligaţii  

(4) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri preia pe bază de protocol de 
predare-preluare, posturile, personalul şi patrimoniul Departamentului pentru Investiții Străine și 
Parteneriat Public-Privat, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 
28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

(5) Prin excepţie de prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene precum 
şi unele măsuri fiscal-bugetare, salarizarea personalului din cadrul aparatului propriu al Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, se stabileşte la nivelul de salarizare 
aferent funcţiilor din cadrul Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public Privat, 
în limita cheltuielilor de personal aprobate în bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Relaţiilor cu Mediului de Afaceri. 

Art. 2 

(1) Încadrarea personalului preluat se realizează cu respectarea procedurii şi regimului juridic 
aplicabil fiecărei categorii de personal. 

(2) Până la data semnării protocolului de predare-preluare, finanţarea cheltuielilor de personal şi a 
altor cheltuieli se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului. 

(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de 
stat, bugetelor Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi 
Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016 astfel reglementate in Legea nr. 339/2015, 
corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea ordonatorilor principali 
de credite, pe baza   protocolului de predare-preluare. 

(4) Modificările în execuţia bugetului de stat pe anul 2016, precum şi modificările în structura 
bugetului de stat şi în bugetele Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de 
Afaceri şi Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016 se efectuează pe baza 
instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

Art. 3 

În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarea denumire se înlocuieşte după cum urmează: 
„Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat " cu "Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri”. 
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