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Întrebare 

Adresată: Domnului Ludovic Orban, Prim-ministrul României 

      Domnului Antonel Tănase, Secretar General al Guvernului 

     Doamnei Violeta Alexandru, Ministrul Muncii și Protecției Sociale 

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării: Creșterea numărului angajaților în administrația centrală în guvernarea          

PNL 

 

Stimate Domnule Prim-ministru, 

Stimate Domnule Secretar General, 

Stimată Doamnă Ministru, 

Numărul angajaților din sistemul de stat a crescut cu aproape 5.300 în primele trei luni               

de la schimbarea guvernării PSD cu Guvernul PNL. Media lunară, de 1.761 de posturi în plus                

la stat, a fost chiar superioară celei din perioada guvernării PSD, când, în doi ani și 10 luni,                  

numărul de posturi ocupate la stat a urcat cu 45.423, o medie lunară de 1.336 de angajați în                  

plus. Îngrijorător este, însă, faptul că, în acest timp, numărul de angajați din sistemul sanitar               

controlat de administrația centrală a scăzut cu 1.059, conform datelor analizate de Profit.ro . 1

Numărul total de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice a ajuns la 1,241              

milioane în ianuarie 2020, comparativ cu 1,236 milioane în octombrie 2019. Guvernul condus             

de premierul Viorica Dăncilă, din partea PSD, a fost înlocuit cu un guvern condus de Ludovic                

Orban, președintele PNL, în primele zile din luna noiembrie. Informațiile pe luna ianuarie             

reprezintă cele mai recente date transmise de Ministerul Finanțelor pe această temă. Din cele              

5.283 de posturi în plus, 3.771 sunt în administrația centrală, unde Guvernul își exercită              

1 Disponibil la:   
https://www.profit.ro/stiri/economie/document-numarul-angajatilor-la-stat-a-crescut-cu-5-300-in-primele-3-luni-
de-noua-guvernare-in-spitalele-administratiei-centrale-a-scazut-cu-peste-1-000-19321995; accesat la data de     
12.04.2020. 
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controlul direct, iar 1.512 posturi au fost ocupate suplimentar în administrația locală, în             

aparatul primăriilor.  

Guvernul PNL a recurs și la o reorganizare a ministerelor în primă etapă, scopul              

declarat fiind de a reduce aparatul birocratic, astfel că pentru unele ministere care au fost               

comasate, noile date nu sunt comparabile cu situația existentă până la final de octombrie. Alte               

instituții au rămas în aceeași situație, iar principalele categorii, Administrație publică centrală            

(Instituții finanțate integral din bugetul de stat, Instituții finanțate integral din bugetele            

asigurărilor sociale, Instituții subvenționate din bugetul de stat și bugetul asig. pt. șomaj,             

Instituții finanțate integral din venituri proprii) și Administrație publică locală (Instituții           

finanțate integral din bugetele locale, Instituții finanțate integral sau parțial din venituri            

proprii), pot fi comparate. Un exemplu de reorganizare în sectorul de stat, dar fără reducerea               

numărului de angajați a fost recent cel al ANAF, agenție din subordinea Ministerului             

Finanțelor. Prin hotărâre de guvern au fost desființate 2.000 de posturi de execuție din ANAF,               

posturi oricum neocupate, și, pe cale de consecință un număr de posturi de conducere. ANAF               

avea înainte de hotărârea Guvernului circa 27.500 de posturi bugetate, din care în jur de               

24.000 ocupate și circa 3.500 vacante. Din cele 3.500 de posturi vacante, Guvernul a eliminat               

2.000, astfel că au mai rămas în jur de 1.500.  

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. De ce, în ciuda reorganizării făcute de Guvern, numărul de posturi la stat a              

crescut în ianuarie 2020? 

2. Care sunt instituțiile care și-au crescut numărul de posturi ocupate în ianuarie            

2020? 

3. De ce Guvernul a avut nevoie de o majorare a posturilor la nivelul             

administrației publice centrale? 

4. Care este numărul total al personalului de la cabinetele demnitarilor din           

Guvernul Orban? 

 

Cu deosebită considerație, 
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Deputat PSD de Alba 

Ioan Dîrzu 
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