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RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2009 privind 
desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de 

lucru al Guvernului 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de 

urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2009 privind desfiinţarea 

Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, trimis cu 

adresa nr. PL.x. 185 din 11 martie 2009.  

 Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu unele observaţii şi propuneri, conform avizului nr.136 

din 5 martie 2009. 

 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.31/333 din 

11 martie 2009. 

Bucureşti, 25.03.2009 
Nr. 26/ 303 
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  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor 

măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. Atât Cancelaria Primului-Ministru cât şi Secretariatul 

General al Guvernului sunt structuri cu personalitate juridică, organizate în cadrul aparatului de lucru al Guvernului. 

Această modalitate de organizare s-a dovedit nefuncţională, existând paralelisme şi suprapuneri în unele domenii, 

precum şi disjungerea, în mod nejustificat, a unor competenţe. Tinând seama că neadoptarea de măsuri imediate ar 

conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă, la cel mai înalt nivel, a aparatului de lucru al 

Guvernului, a fost promovată ordonanţa de urgenţă. 

In conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 24 

martie 2009. 

In urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de membrii Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, s-a hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), să se supună 

plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea 

aparatului de lucru al Guvernului, cu amendamente admise, care sunt redate în Anexa la prezentul raport. 

Din numărul total de 31 membri ai Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic au fost prezenţi 29 deputaţi. 

Prin obiectul său de reglementare, proiectul face parte din categoria legilor organice.  

 

               PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 

           SULFINA BARBU                                      MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
Intocmit:     
Consultant, Nicoleta Toma 
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                                                 ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE:                                                    
 

Nr. 
crt. 

Text  Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.17/2009  

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.  LEGE 
pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului 
nr.17/2009 privind 

desfiinţarea Cancelariei 
Primului-Ministru şi stabilirea 

unor măsuri pentru 
reorganizarea aparatului de 

lucru al Guvernului 

 Nemodificat  

2.  ARTICOL UNIC – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.17/2009 
privind desfiinţarea 
Cancelariei Primului-Ministru 
şi stabilirea unor măsuri 
pentru reorganizarea 
aparatului de lucru al 
Guvernului 

 ARTICOL UNIC – Se 
aprobă Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.17 din 4 martie 
2009, privind desfiinţarea 
Cancelariei Primului-Ministru şi 
stabilirea unor măsuri pentru 
reorganizarea aparatului de lucru 
al Guvernului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 145 din 9 martie 
2009, cu următoarele 
modificări: 
 
Autor: Sulfina Barbu – Grupul 
parlamentar al PD-L 
 

Reglementare 
corectă 

3. Ordonanţa de urgenţă 
privind desfiinţarea Cancelariei 
Primului-Ministru şi stabilirea 

unor măsuri pentru 
reorganizarea aparatului de 

lucru al Guvernulu 

  Nemodificat  
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4.  Art. I. - Legea nr. 
90/2001 privind organizarea şi 
funcţionarea Guvernului 
României şi a ministerelor, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.164 din 2 
aprilie 2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează:  

  Nemodificat  

5.  1. La articolul 15, litera 
c) va avea următorul 
cuprins:  
 "c) personalul din cadrul 
aparatului propriu de lucru al 
primului-ministru;".  
 

  Nemodificat  

6.  2. Articolul 20 va avea 
următorul cuprins:  
 „Art. 20. - Aparatul de 
lucru al Guvernului este alcătuit 
din aparatul propriu de lucru al 
primului-ministru, Secretariatul 
General al Guvernului, 
departamente şi alte asemenea 
structuri organizatorice cu 
atribuţii specifice stabilite prin 
hotărâre a Guvernului."  

  Nemodificat  

7. 3. Articolul 21 va avea 
următorul cuprins:  
 
 
 
 „Art. 21. - (1) Aparatul 
propriu de lucru al primului-
ministru este alcătuit din:  
a) cabinetul primului-ministru;  
b) corpul secretarilor de stat şi 

  1. La articolul I punctul 
3, alineatul (3) al articolului 
21 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
  
         Nemodificat 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6

consilierilor de stat ai 
primuluiministru;  
c) registratura primului-
ministru.  
 (2) Atribuţiile aparatului 
propriu de lucru al primului-
ministru se stabilesc prin decizie 
a primului-ministru.  
 (3) Personalului prevăzut 
la alin. (1) nu i se aplică 
prevederile legii privind 
Statutul funcţionarului 
public." 
 

 
 
 
 
 Nemodificat 
 
 
 
 „(3) Personalului prevăzut 
la alin. (1) nu i se aplică 
prevederile Legii nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.” 
 
Autor: Sulfina Barbu – Grupul 
parlamentar al PD-L 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnică 
legislativă. 

8.  4. La articolul 22, 
alineatul (4) va avea 
următorul cuprins:  
 
 „(4) Guvernul aprobă 
proiectul bugetului propriu, care 
se include în bugetul de stat. 
Secretarul general al Guvernului 
este ordonatorul principal de 
credite pentru aparatul de lucru 
al Guvernului. Secretariatul 
General al Guvernului are 
drept de iniţiativă legislativă 
pe domeniile aflate sub 
incidenţa atribuţiilor sale şi ale 
autorităţilor şi instituţiilor 
publice aflate în subordinea sa 
ori a Guvernului."  

  2. La articolul I punctul 
4, alineatul (4) al articolului 
22 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „(4) Guvernul aprobă 
proiectul bugetului propriu, care 
se include în bugetul de stat. 
Secretarul general al Guvernului 
este ordonatorul principal de 
credite pentru aparatul de lucru 
al Guvernului. Secretariatul 
General al Guvernului iniţiază 
sau, după caz, avizează 
proiectele de acte normative 
care se supun Guvernului spre 
adoptare în domeniile aflate sub 
incidenţa atribuţiilor sale şi ale 
autorităţilor şi instituţiilor publice 

Dreptul de 
iniţiativă 
legislativă, 
potrivit art.74 
alin.(1) din 
Constituţia 
României, 
republicată, 
aparţine, după 
caz, Guvernului, 
deputaţilor, 
senatorilor sau 
unui număr de 
cel mult 100.000 
de cetăţeni cu 
drept de vot. 
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 aflate în coordonarea 
secretarului general al 
Guvernului, pe lângă sau în 
subordinea Secretariatului 
General al Guvernului ori în 
coordonarea primului-
ministru."  
 
Autor: Sulfina Barbu – Grupul 
parlamentar al PD-L 
 

9.  Art. II. - Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.25/2007 privind stabilirea 
unor măsuri pentru 
reorganizarea aparatului de 
lucru al Guvernului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.270 din 23 aprilie 
2007, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
99/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 
 

  Nemodificat 
 

 

10.  1. La articolul 1 
alineatul (1), literele a) şi b) 
vor avea următorul cuprins:  
 "a) aparatul propriu de 
lucru al primului-ministru, 
structură fără personalitate 
juridică, în subordinea directă a 
primuluiministru, finanţată prin 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului; în cadrul 
aparatului propriu de lucru al 
primuluiministru îşi desfăşoară 

  Nemodificat 
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activitatea unul sau mai mulţi 
secretari de stat şi consilieri de 
stat, numiţi, respectiv eliberaţi 
din funcţie prin decizie a 
primului-ministru;  
 b) Secretariatul General al 
Guvernului, instituţie publică cu 
personalitate juridică, în 
subordinea primului-ministru, 
condusă de un secretar general 
cu rang de ministru, ajutat de 
un secretar general adjunct cu 
rang de secretar de stat, 
precum şi, după caz, de unul 
sau mai mulţi secretari de stat, 
numiţi, respectiv eliberaţi din 
funcţie prin decizie a primului-
ministru; secretarul general al 
Guvernului este ordonatorul 
principal de credite pentru 
aparatul de lucru al 
Guvernului;". 
 

11.  2. La articolul 1, 
alineatul (2) va avea 
următorul cuprins:  
 (2) Normele privind 
funcţionarea aparatului propriu 
de lucru al primului-ministru şi a 
aparatului propriu de lucru al 
viceprimministrului, inclusiv 
atribuţiile acestora, se stabilesc 
prin decizie a primului-ministru; 
normele privind funcţionarea 
aparatului propriu de lucru al 
viceprim-ministrului, inclusiv 
atribuţiile acestuia, se stabilesc 

  Nemodificat 
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la propunerea viceprim-
ministrului."  
 

12.  3. La articolul 2, 
alineatul (1) va avea 
următorul cuprins:  
 „Art. 2. - (1) Primul-
ministru, printr-un consilier de 
stat, coordonează activitatea 
următoarelor entităţi:  
 a) Agenţia Naţională 
pentru Resurse Minerale, organ 
de specialitate al administraţiei 
publice centrale, cu 
personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului; 
preşedintele agenţiei are 
calitatea de ordonator principal 
de credite;  
 b) Inspectoratul de Stat în 
Construcţii, instituţie publică cu 
personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului, 
finanţată integral din venituri 
proprii; inspectorul general de 
stat are calitate asimilată celei 
de ordonator principal de credite 
bugetare în ceea ce priveşte 
actele de gestiune;  
 c) Agenţia Română pentru 
Investiţii Străine, organ de 
specialitate al administraţiei 
publice centrale, cu 
personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului, finanţat 
de la bugetul de stat, prin 
bugetul Secretariatului General 

  Nemodificat 
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al Guvernului;  
 d) Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului, 
instituţie de specialitate a 
administraţiei publice centrale, 
cu personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului, 
finanţată integral din venituri 
proprii;  
 e) Agenţia de Compensare 
pentru Achiziţii de Tehnică 
Specială, instituţie publică 
autonomă, cu personalitate 
juridică, finanţată integral din 
venituri proprii;  
 f) Oficiul Naţional de 
Prevenire şi Combatere a 
Spălării Banilor, organ de 
specialitate al administraţiei 
publice centrale, cu 
personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului, finanţat 
de la bugetul de stat; 
preşedintele oficiului are 
calitatea de ordonator principal 
de credite;  
 g) Comisia Naţională 
pentru Controlul Activităţilor 
Nucleare, instituţie publică de 
interes naţional, cu 
personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului, 
finanţată integral din venituri 
proprii;  
 h) Institutul de 
Investigare a Crimelor 
Comunismului, instituţie publică 
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cu personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului, 
finanţată din venituri proprii şi 
subvenţii de la bugetul de stat, 
prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului;  
 i) Agenţia Naţională Anti-
Doping, instituţie publică cu 
personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului, 
finanţată din venituri proprii şi 
subvenţii de la bugetul de stat, 
prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului;  
 j) Agenţia pentru Strategii 
Guvernamentale, organ de 
specialitate al administraţiei 
publice centrale, cu 
personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului, 
finanţată de la bugetul de stat, 
prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului;  
 k) Comisia Naţională de 
Acreditare a Spitalelor, instituţie 
publică cu personalitate juridică, 
finanţată din venituri proprii şi 
subvenţii acordate de la bugetul 
de stat, prin bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului." 
 

13.  Art. III. - Articolul 1 din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.32/1998 privind organizarea 
cabinetului demnitarului din 
administraţia publică centrală, 

  Nemodificat 
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publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.42 din 30 
ianuarie 1998, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 
760/2001, cu modificările 
ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
 „Art. 1. - În sensul 
prezentei ordonanţe, prin 
demnitar din administraţia 
publică centrală, denumit în 
continuare demnitar, se 
înţelege: primul-ministru, 
viceprim-ministrul, ministrul de 
stat, ministrul, ministrul 
delegat, secretarul general al 
Guvernului, secretarul general 
adjunct al Guvernului, 
secretarul de stat şi asimilatul 
acestuia din cadrul aparatului 
propriu de lucru al primului-
ministru, din cadrul aparatului 
propriu de lucru al viceprim-
ministrului, Secretariatului 
General al Guvernului, 
Departamentului pentru Relaţia 
cu Parlamentul şi din cadrul 
ministerelor, precum şi 
conducătorul organelor de 
specialitate ale administraţiei 
publice centrale, cu rang de 
secretar de stat." 
 

14.  Art. IV. - Alineatul (2) al 
articolului 3 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.292/2000 pentru stabilirea 

  Nemodificat 
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unor măsuri privind 
reorganizarea şi funcţionarea 
Secretariatului General al 
Guvernului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.706 din 29 
decembrie 2000, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 
255/2001, cu modificările 
ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
 „(2) Secretarul general al 
Guvernului este ordonatorul 
principal de credite pentru 
aparatul de lucru al Guvernului." 

15.  Art. V. - Articolul 18 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2007 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.247 din 
12 aprilie 2007, aprobată prin 
Legea nr. 98/2008, cu 
modificările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 

  Nemodificat  
 

 

16.  1. Alineatul (2) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 „(2) Secretarul general al 
Guvernului este ordonatorul 
principal de credite pentru 
aparatul de lucru al Guvernului." 
 

  Nemodificat  
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17.  2. După alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, 
alineatul (21), cu următorul 
cuprins:  
 „(21) Direcţiile, serviciile, 
birourile şi compartimentele din 
structura Secretariatului 
General al Guvernului deservesc 
şi aparatul propriu de lucru al 
primului-ministru." 
 

  Nemodificat 
 
 
 

 

18.  Art. VI. - Pe data intrării 
în vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă se abrogă teza finală 
a alineatului (13) al articolului 
VII din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2009 pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative referitoare la 
organizarea şi funcţionarea unor 
structuri din cadrul aparatului 
de lucru al Guvernului, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.84 din 11 februarie 
2009. 
 

  Nemodificat  

19.  Art. VII. - Pe data intrării 
în vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă, Cancelaria Primului-
Ministru, structură cu 
personalitate juridică în cadrul 
aparatului de lucru al 
Guvernului, se desfiinţează. 
 

  Nemodificat  

20.  Art. VIII. - (1) Personalul 
Cancelariei Primului-Ministru, în 
limita atribuţiilor transferate, se 

  Nemodificat  
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preia, potrivit pregătirii 
profesionale, în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului şi aparatului propriu 
de lucru al primului-ministru, 
care preiau atribuţii 
corespunzătoare celor din cadrul 
Cancelariei PrimuluiMinistru, în 
limita numărului de posturi 
aprobat pentru acestea.  
 (2) Pentru personalul 
Cancelariei Primului-Ministru 
care nu se încadrează în 
prevederile alin. (1) se aplică 
dispoziţiile legale în materia 
încetării raporturilor de muncă, 
respectiv de serviciu. 
 

21.  Art. IX. - (1) Începând cu 
data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 
deciziile primului-ministru se 
contrasemnează de 
conducătorul Secretariatului 
General al Guvernului.  
 (2) Secretariatul General 
al Guvernului asigură, la nivelul 
aparatului de lucru al 
Guvernului, organizarea 
sistemului pentru protecţia 
informaţiilor clasificate, în 
conformitate cu prevederile 
Legii nr. 182/2002 privind 
protecţia informaţiilor 
clasificate, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale 
Hotărârii Guvernului 

  Nemodificat  
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nr.353/2002 pentru aprobarea 
Normelor privind protecţia 
informaţiilor clasificate ale 
Organizaţiei Tratatului 
Atlanticului de Nord în România, 
cu modificările ulterioare.  
 (3) Gestionarea şi 
întreţinerea sistemului 
informatic al instituţiilor şi 
structurilor care funcţionează în 
sediul Guvernului, precum şi al 
altor structuri din cadrul 
aparatului de lucru al 
Guvernului se asigură de 
Secretariatul General al 
Guvernului.  
 (4) Atribuţiile referitoare 
la asigurarea legăturii 
Guvernului cu autorităţile 
administraţiei publice centrale 
cu privire la situaţiile de urgenţă 
şi evenimentele deosebite care 
trebuie cunoscute la nivel 
guvernamental se asigură de 
Secretariatul General al 
Guvernului.  
 (5) Atribuţiile referitoare 
la monitorizarea, evaluarea şi 
derularea proiectelor şi 
programelor cu finanţare 
internaţională sau cu finanţare 
de la bugetul de stat se preiau 
şi se exercită de Secretariatul 
General al Guvernului.  
 (6) Secretariatul General 
al Guvernului asigură activităţile 
referitoare la relaţiile 
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internaţionale, înalţi 
reprezentanţi şi protocol.  
 (7) Pentru asigurarea şi 
coordonarea producerii 
integrate şi unitare a mesajului 
public guvernamental şi 
coordonarea răspândirii 
informaţiilor publice prin toate 
mijloacele de comunicare, în 
cadrul Secretariatului General al 
Guvernului funcţionează 
Departamentul de comunicare şi 
al purtătorului de cuvânt al 
Guvernului, condus de un 
secretar de stat, numit, 
respectiv eliberat din funcţie 
prin decizie a primului-ministru.  
 (8) Începând cu data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, prin 
decizie a primului-ministru se 
aprobă structura organizatorică 
şi numărul de posturi ale 
fiecărei structuri din aparatul de 
lucru al Guvernului.  
 

22.  Art. X. - (1) Secretariatul 
General al Guvernului preia, pe 
bază de protocol de predare-
primire, activul şi pasivul, 
patrimoniul, arhiva, litigiile în 
curs, programele, proiectele şi 
contractele aflate în derulare, 
dotările şi creditele bugetare 
aferente activităţii fostei 
Cancelarii a Primului-Ministru.  
 (2) Se autorizează 

  Nemodificat  
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Ministerul Finanţelor Publice să 
introducă în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului şi în anexele la 
acesta modificările ce decurg 
din aplicarea prevederilor alin. 
(1), precum şi modificările 
ulterioare intervenite în 
structura de personal a 
aparatului de lucru al 
Guvernului, la propunerea 
Secretariatului General al 
Guvernului.  
 

23.  Art. XI. - Pe data intrării 
în vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă, în cuprinsul actelor 
normative în vigoare, 
denumirea Cancelaria Primului-
Ministru" se înlocuieşte în mod 
corespunzător cu denumirea 
"aparatul propriu de lucru al 
primului-ministru" sau, după 
caz, cu denumirea "Secretariatul 
General al Guvernului", iar 
titulatura "şeful Cancelariei 
PrimuluiMinistru" cu titulatura 
"secretarul general al 
Guvernului". 
 

  Nemodificat  
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