
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, 
reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru 
al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale şi a unor instituţii publice 

 
 

În cadrul măsurilor menite să conducă la îmbunătăţirea şi eficientizarea 
activităţii Guvernului şi a organelor de specialitate ale administraţiei publice 
centrale, să asigure un proces decizional accelerat la nivelul unor structuri mai 
flexibile, prin Hotărârea Parlamentului nr. 16 din 19 iunie 2003 a fost aprobată, la 
propunerea primului-ministru, modificarea structurii şi componenţei Guvernului. 

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Parlamentului  
nr. 16/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din  
19 iunie 2003, se impunea stabilirea, în regim de urgenţă, a unor măsuri privind 
înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri în cadrul 
aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice. 

În context, a fost constatată necesitatea promovării unor măsuri colaterale 
de natură organizatorică, în cadrul sistemului administraţiei publice, în acord cu 
cerinţele de integrare a României în structurile europene şi cu necesităţile impuse 
de eficientizarea activităţii unor structuri şi instituţii publice aflate în subordinea 
Guvernului sau a ministerelor. 

Având în vedere faptul că promovarea măsurilor menţionate implică 
modificarea, completarea sau abrogarea unor acte normative cu putere de lege, este 
necesară adoptarea unor reglementări cu forţă juridică similară. 

Astfel, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 sunt stabilite 
măsurile privind înfiinţarea sau reorganizarea, după caz, în subordinea Guvernului 
şi sub directa coordonare a primului-ministru, a unor organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale care funcţionează în prezent în subordinea 
Guvernului sau a unor ministere. 

Corespunzător măsurilor prevăzute, prin actul normativ sus menţionat se 
dispune modificarea, respectiv abrogarea unor acte normative, precum şi 
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schimbarea, în mod corespunzător, a vechilor denumiri ale instituţiilor cu noile 
denumiri. 

Prin hotărâre a Guvernului urmează a fi stabilite atribuţiile şi 
competenţele, respectiv organizarea şi funcţionarea structurilor care se înfiinţează 
sau, după caz, se reorganizează potrivit ordonanţei de urgenţă. 

Totodată, ordonanţa de urgenţă cuprinde dispoziţii tranzitorii pentru 
reglementarea raporturilor juridice generate de desfiinţarea, reorganizarea sau 
înfiinţarea unora dintre organele de specialitate ale administraţiei publice centrale. 

Recurgerea la modalitatea de legiferare prevăzută de art. 115 alin. (4) din 
Constituţia României, republicată, este justificată de necesitatea stabilirii măsurilor 
care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp posibil, în noul cadru 
organizatoric determinat de adoptarea Hotărârii Parlamentului nr. 16/2003, a 
activităţii ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, 
instituţiilor publice şi structurilor care intră sub incidenţa prevederilor actului 
normativ. 
 

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea 
unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor 
structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe 
de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice. 
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