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           COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Bucureşti, 22.02.2013 

Nr. 26/46 
                                                                                                                  
 

 
   Către, 

 
BIROUL PERMANENT AL  
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul înlocuitor asupra proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind 

stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale 

și pentru modificarea unor acte normative, trimis comisiei spre dezbatere în 

fond, în procedură de urgență, cu adresa nr. PL.x 52 din 18 februarie 2013. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Marin ALMĂJANU 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
Telefon: 021.414.1125, 021.414.1126; Fax: 021.314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,  

AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

Prezentul raport înlocuieşte în totalitate raportul        București, 22.02.2013 
transmis cu adresa nr.26/46/21.02.2013        Nr.   26/46 

 
R A P O R T  Î N L O C U I T O R 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind 
stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea 

unor acte normative 
 

În conformitate cu prevederile art.95 și 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 urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2012 

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor 

acte normative, trimis cu adresa nr. PLx.52 din 18 februarie 2013. 

 La întocmirea prezentului raport înlocuitor, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ (nr.1108/22.12.2012). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

administraţiei publice centrale şi modificarea unor acte normative, în scopul asigurării funcţionării imediate a 

Guvernului în noua sa structură, astfel cum a fost aprobată prin hotărârea Parlamentului pentru acordarea 

/73 



  

 3/73 

încrederii Guvernului. Urgența reglementării este determinată, potrivit Notei de fundamentare, de necesitatea 

stabilirii măsurilor care să permită desfășurarea, în cel mai scurt timp posibil, în noul cadru organizatoric 

determinat de adoptarea Hotărârii Parlamentului nr.45/2012 privind acordarea încrederii Guvernului, a activității 

ministerelor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale și a instituțiilor publice. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a examinat proiectul 

de lege, în şedinţa din 19 februarie 2013. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi, din totalul de 33 membri ai comisiei. 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 19 februarie 2013 a participat, în conformitate cu 

prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Ioana Andreea Lambru – 

secretar general adjunct în cadrul Secretariatului General al Guvernului. 

În urma examinării intervenţiei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei, s-a hotărât, 

cu majoritate de voturi (o abținere), să se supună plenului Camerei Deputaţilor, aprobarea  proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de 

reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, cu 

amendamente admise prezentate în anexă. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

organice. 

 
 

PREŞEDINTE, 

 
 

SECRETAR, 
 

Marin ALMĂJANU 
 

Ion-Marcel CIOLACU  
  
 
Intocmit:  sef serviciu Sofia Chelaru 
expert parlamentar  Nicoleta Toma 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=70&cam=2&leg=2012
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Anexă 
Amendamente admise 

 
 

Nr. 
Crt. 

Text Ordonanță de urgență Text proiect de lege Textul propus de Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivarea  

1.   LEGE 
pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.96/2012 
privind stabilirea unor 
măsuri de reorganizare 
în cadrul administrației 

publice centrale și pentru 
modificarea unor acte 

normative 
 

Nemodificat  

2.     Articol unic.- Se 
aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a nr.96 din 22 
decembrie 2012 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul 
administrației publice 
centrale și pentru 
modificarea unor acte 
normative. 

 Art.I. - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a nr.96 din 
22 decembrie 2012 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul 
administrației publice centrale și 
pentru modificarea unor acte 
normative, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.884 din 22 
decembrie 2012, cu 
modificările și completările 
ulterioare, cu următoarele 
modificări și completări :  
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 
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3.  Titlul Ordonanței de urgență 
 

Ordonanță de urgență privind 
stabilirea unor măsuri de 

reorganizare în cadrul 
administrației publice centrale și 

pentru modificarea unor acte 
normative 

 

 Nemodificat  

4.  CAPITOLUL I: Măsuri de 
înfiinţare, organizare şi 
reorganizare a ministerelor 
 

 Nemodificat  

5.   
 
 
 Art. 1 - (1) Se înfiinţează 
Ministerul Afacerilor Interne, prin 
reorganizarea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. 
 (2) Activitatea instituţiei 
prefectului este finanţată de la 
bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Afacerilor Interne, şi 
din alte surse legal constituite. 
 (3) Instituţia prefectului 
funcţionează în subordinea 
Guvernului şi în coordonarea prim-
ministrului. 
 

  1. La articolul 1, alineatul 
(3) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

Nemodificat 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 (3) Prefectul funcţionează 
în subordinea Guvernului şi în 
coordonarea primului-ministru. 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 

Este necesar să se 
facă distincţie între 
prefect, ca 
autoritate, 
reprezentant al 
Guvernului pe plan 
local, şi instituţia 
prefectului, care 
reprezintă aparatul 
administrativ ce îi 
permite prefectului 
îndeplinirea 
atribuţiilor prevăzute 
de Constituţie şi legi. 
În condiţiile în care 
instituţiile prefectului 
rămân în continuare 
ca instituţii în 
subordinea MAI, 
minister care potrivit 
alin.2 asigură 
finanţarea, atunci 
este necesar să se 
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realizeze corelarea 
textelor normative, în 
acord şi cu intenţia de 
reglementare.  

6.   ________________         2. La articolul 1, după 
alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alin. (4) cu 
următorul cuprins: 
 „(4) Ministerul Afacerilor 
Interne îndrumă şi controlează 
activitatea prefecţilor şi a instituţiei 
prefectului cu privire la exercitarea 
atribuţiilor prevăzute de lege." 

 
Autor: Comisia pentru 

administrație publică, amenajarea 
teritoriului și echilibru ecologic 

Având în vedere că 
structurile de suport 
pentru activitatea 
instituţiei prefectului 
se vor regăsi în 
structura MAI, se 
introduce norma de la 
alin.(4), care este 
corelată cu dispoziţiile 
Legii nr.340/2004 
privind prefectul  şi  
instituţia prefectului şi 
cele ale OUG 
nr.30/2007 privind 
organizarea şi 
funcţionarea MAI. 
 

7.   Art. 2 - Se înfiinţează 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, prin 
reorganizarea Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
şi prin preluarea activităţii în 
domeniul administraţiei publice, a 
structurilor şi a instituţiilor 
specializate în acest domeniu de la 
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor. 
 

 Nemodificat  

8.   Art. 3 - (1) Se înfiinţează 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice prin reorganizarea 

 Nemodificat  
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Ministerului Mediului şi Pădurilor şi 
prin preluarea activităţilor şi a 
structurilor specializate din 
domeniul pisciculturii de la 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale şi din domeniul schimbărilor 
climatice de la Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri. 
 (2) În cadrul Ministerului 
Mediului şi Schimbărilor Climatice 
funcţionează ministrul delegat 
pentru ape, păduri şi piscicultura, 
care coordonează activităţile din 
domeniile ape, păduri şi 
piscicultura. 
 

9.   Art. 4 - (1) Se înfiinţează 
Ministerul Economiei prin 
reorganizarea Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri şi prin preluarea 
activităţilor şi a structurilor 
specializate din domeniul 
turismului de la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
din domeniul întreprinderilor mici 
şi mijlocii de la Agenţia pentru 
Implementarea Proiectelor şi 
Programelor pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii, din domeniul 
dezvoltării durabile a zonelor 
industriale de la Agenţia Română 
pentru Dezvoltarea Durabilă a 
Zonelor Industriale şi din domeniul 
activităţilor de promovare a 

 Nemodificat  
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comerţului exterior de la Centrul 
Român pentru Promovarea 
Comerţului şi Investiţiilor Străine, 
instituţie publică cu personalitate 
juridică, din subordinea 
Ministerului Economiei, Comerţului 
şi Mediului de Afaceri. 
 (2) La data intrării în 
vigoare a hotărârii Guvernului 
privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Economiei se 
desfiinţează Agenţia pentru 
Implementarea Proiectelor şi 
Programelor pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii, Agenţia Română 
pentru Dezvoltarea Durabilă a 
Zonelor Industriale şi Centrul 
Român pentru Promovarea 
Comerţului şi Investiţiilor Străine. 
 (3) În cadrul Ministerului 
Economiei funcţionează ministrul 
delegat pentru energie, care 
coordonează activităţile din 
domeniul energiei. 
 (4) În cadrul Ministerului 
Economiei funcţionează ministrul 
delegat pentru întreprinderi mici şi 
mijlocii, mediul de afaceri şi 
turism, care coordonează 
activităţile din domeniile 
întreprinderi mici şi mijlocii, mediul 
de afaceri şi turism. 
 (5) În subordinea 
Ministerului Economiei şi în 
coordonarea ministrului delegat 
pentru întreprinderi mici şi mijlocii, 
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mediul de afaceri şi turism se 
înfiinţează Autoritatea Naţională 
pentru Turism, instituţie publică cu 
personalitate juridică, finanţată 
integral de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Economiei, 
prin preluarea structurilor şi 
activităţilor în domeniul turismului 
prevăzute la alin. (1). 
 (6) Înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 
pentru Turism se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, în termen 
de 30 zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 
 

10.  Art. 5 - (1) Se înfiinţează 
Ministerul Educaţiei Naţionale, prin 
reorganizarea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului şi prin preluarea 
activităţii şi structurilor specializate 
de la Autoritatea Naţională pentru 
Cercetare Ştiinţifică. 
 (2) La data intrării în 
vigoare a hotărârii Guvernului 
privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Educaţiei Naţionale, 
Autoritatea Naţională pentru 
Cercetare Ştiinţifică se 
desfiinţează. 
 (3) În cadrul Ministerului 
Educaţiei Naţionale funcţionează 
ministrul delegat pentru 
învăţământul superior, cercetare 

 Nemodificat  
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ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, 
care coordonează activităţile din 
domeniile învăţământ superior, 
cercetare ştiinţifică şi dezvoltare 
tehnologică. 
 (4) În termen de 30 de zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 
prin hotărâri ale Guvernului, trec în 
coordonarea Ministerului Educaţiei 
Naţionale, în calitate de autoritate 
de stat pentru cercetare-
dezvoltare, prin ministrul delegat 
pentru învăţământul superior, 
cercetare ştiinţifică şi dezvoltare 
tehnologică, următoarele: 
a) institutele naţionale de 
cercetare-dezvoltare, aflate în 
coordonarea sau subordinea 
Guvernului, a Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri, 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Ministerului 
Comunicaţiilor şi Societăţii 
Informaţionale, Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale, 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Ministerului Sănătăţii şi 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 
b) alte institute, centre, staţiuni 
sau unităţi de cercetare organizate 
ca instituţii publice ori de drept 
public. 
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 (5) Institutele, centrele sau 
staţiunile aflate în coordonarea ori 
în subordinea Academiei Române 
şi a academiilor de ramură pot 
trece în coordonarea Ministerului 
Educaţiei Naţionale numai cu 
acordul Academiei Române şi al 
academiilor de ramură. 
 

11.  Art. 6 - (1) Se înfiinţează 
Ministerul Tineretului şi Sportului 
prin reorganizarea Autorităţii 
Naţionale pentru Sport şi Tineret. 
 (2) La data intrării în 
vigoare a hotărârii Guvernului 
privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului, Autoritatea Naţională 
pentru Sport şi Tineret se 
desfiinţează. 
 

 Nemodificat  

12.  Art. 7 - Se înfiinţează 
Ministerul Transporturilor prin 
reorganizarea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii. 
 

 Nemodificat  

13.  Art. 8 - (1) Se înfiinţează 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice, prin reorganizarea 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale. 
 (2) În cadrul Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 
şi Persoanelor Vârstnice 
funcţionează ministrul delegat 

 Nemodificat  
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pentru dialog social, care 
coordonează activităţile din 
domeniul dialogului social. 
 

14.  Art. 9 - Se înfiinţează 
Ministerul Culturii, prin 
reorganizarea Ministerului Culturii 
şi Patrimoniului Naţional. 
 

 Nemodificat  

15.  Art. 10 - Se înfiinţează 
Ministerul pentru Societatea 
Informaţională, prin reorganizarea 
Ministerului Comunicaţiilor şi 
Societăţii Informaţionale. 
 

 Nemodificat  

16.  _________________   3. La articolul 10 se 
introduc cinci noi alineate, 
alin.(2) – (6), cu următorul 
cuprins: 
  (2) Se înfiinţează Agenţia 
pentru Agenda Digitală a 
României, ca organ de specialitate 
al administraţiei publice centrale, 
cu personalitate juridică, în 
subordinea MSI, prin comasarea 
prin fuziune a Centrului Naţional 
de Management al Societăţii 
Informaţionale, a Centrului 
Naţional „România Digitală" şi a 
Centrului Naţional de 
Supercomputing. 
 (3) Atribuţiile, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei pentru 
Agenda Digitală a României se 
stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea MSI. 

Textul propus are ca 
scop evitarea 
suprapunerii de 
competente cu 
ANCOM - care are 
stabilite prin OUG 
nr.22/2009 atribuţii 
identice cu cele 
propuse pentru MSI 



  

 13/73 

 (4) Se înfiinţează Comitetul 
Tehnico-Economic pentru 
Societatea Informaţională, 
organism fără personalitate 
juridică, ce are ca principal scop 
asistarea MSI în elaborarea, 
integrarea, corelarea şi 
monitorizarea politicii în domeniul 
societăţii informaţionale. 
 (5) In exercitarea atribuţiilor 
sale, Comitetul Tehnico-Economic 
pentru Societatea Informaţională 
emite avize conforme, însoţite de 
recomandări cu caracter 
obligatoriu. 
  (6) Atribuţiile, structura, 
organizarea şi funcţionarea 
Comitetului Tehnico-Economic 
pentru Societatea Informaţională 
se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea MSI. 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 
 

17.  Art. 11 - (1) Se înfiinţează 
Ministerul Fondurilor Europene, 
prin reorganizarea Ministerului 
Afacerilor Europene. 
 (2) Ministerul Fondurilor 
Europene coordonează, potrivit 
competenţelor sale, structurile din 
cadrul altor instituţii care exercită 
atribuţiile autorităţilor de 
management şi ale organismelor 
intermediare, cu excepţia celor din 
domeniile agriculturii şi 

 Nemodificat 
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pisciculturii.  
 

18.  Art. 12 - (1) La data intrării 
în vigoare a hotărârii Guvernului 
de modificare a hotărârii sale de 
organizare şi funcţionare, 
Ministerul Afacerilor Externe preia 
activitatea şi structurile 
specializate ale Departamentului 
pentru Românii de Pretutindeni, 
structură cu personalitate juridică 
din cadrul aparatului de lucru al 
Guvernului. 
 (2) La data intrării în 
vigoare a hotărârii Guvernului 
prevăzute la alin. (1), 
Departamentului pentru Românii 
de Pretutindeni se desfiinţează. 
 (3) În cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe funcţionează 
ministrul delegat pentru românii de 
pretutindeni, care coordonează 
activităţile din domeniul relaţiilor 
cu românii de pretutindeni, 
specifice departamentului care se 
desfiinţează. 
 (4) Ministerul Afacerilor 
Externe preia activitatea şi 
structurile în domeniul afacerilor 
europene de la Ministerul 
Afacerilor Europene. 
 (5) Structura din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe care 
gestionează domeniul afacerilor 
europene se află în coordonarea 
directă a prim-ministrului. 
 

 Nemodificat  
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19.  ________________   4. La articolul 12, după 

alineatul (5) se introduce un 
nou alineat, alin.(6) cu 
următorul cuprins: 
  „(6) În scopul asigurării 
coordonării inter-instituţionale a 
procesului de formulare a poziţiei 
naţionale privind iniţiativele 
europene legislative şi fără 
caracter legislativ, în coordonarea 
Ministerului Afacerilor Externe 
funcţionează sistemul naţional de 
gestionare a afacerilor europene în 
vederea participării României la 
procesul decizional al instituţiilor 
Uniunii Europene. Organizarea şi 
funcţionarea acestuia se stabilesc 
prin hotărâre a Guvernului.” 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 
 

 

20.  ________________   5. După articolul 12 se 
introduce un nou articol,  
articolul 121, cu următorul 
cuprins: 
 Art. 121 – (1) În cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe 
funcţionează Agentul 
guvernamental pentru Curtea de 
Justiţie a Uniunii Europene, 
însărcinat cu reprezentarea 
României în faţa Curţii de Justiţie, 
a Tribunalului Uniunii Europene, a 
celorlalte instituţii ale Uniunii 
Europene, precum şi a Curţii de 

O.U.G. nr.78/2011 
reglementa, 
organizarea şi 
funcţionarea 
Agentului 
guvernamental pentru 
CJ a UE. Prin 
abrogarea în 
întregime  a O.U. G. 
nr. 78/2011 această 
instituţie a rămas fără 
un temei legal de 
funcţionare într-un 
act normativ de nivel 
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Justiţie a Asociaţiei Europene a 
Liberului Schimb. 
 (2) Agentul guvernamental 
are rang de subsecretar de stat, 
fiind numit şi eliberat din funcţie 
prin decizie a primului-ministru, la 
propunerea ministrului afacerilor 
externe. 
 (3) Agentul guvernamental 
este direct subordonat ministrului 
afacerilor externe. 
 (4) Agentul guvernamental 
are în subordine o structură 
specializată în contenciosul Uniunii 
Europene, precum şi o structură 
specializată în compatibilizarea 
legislaţiei naţionale cu dreptul 
Uniunii Europene. 
 (5) Agentul guvernamental 
poate delega personalului din 
structura specializată în 
contenciosul Uniunii Europene 
aflată în subordinea sa atribuţiile 
privind reprezentarea României în 
faţa Curţii de Justiţie, a 
Tribunalului Uniunii Europene, a 
celorlalte instituţii ale Uniunii 
Europene, precum şi a Curţii de 
Justiţie a Asociaţiei Europene a 
Liberului Schimb. 
 (6) În activitatea de 
reprezentare, agentul 
guvernamental este sprijinit de un 
grup de lucru interinstituţional 
specializat. 
 (7) În cadrul activităţii de 

primar. Deşi art. 12 
din alin.4 din O.G. nr. 
96/2012 stipulează că 
M.A.E. preia 
activitatea şi 
structurile în 
domeniul afacerilor 
europene de la 
M.A.Eur. (deci şi 
Agentul 
guvernamental pentru 
CJ) nu mai este în 
vigoare nici o normă 
legală  care să 
reglementeze 
atribuţiile, 
organizarea şi 
funcţionarea 
Agentului pentru CJ al 
UE. Ca urmare se 
impune completarea 
art.12 prin 
introducerea unui 
articol nou, art.121  
astfel încât să se 
preia în cuprinsul său 
dispoziţiile (abrogate) 
referitoare 
organizarea şi 
funcţionarea 
Agentului 
Guvernamental CJ al 
UE din OUG nr. 
78/2011 şi eventual 
inserarea altor 
dispoziţii de nivel 
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reprezentare, agentul 
guvernamental coordonează 
procesul de stabilire a poziţiilor 
naţionale şi întocmeşte actele 
necesare.  
 (8) În scopul exercitării 
atribuţiilor agentului 
guvernamental, autorităţile şi 
instituţiile publice sunt obligate să 
trimită, la cererea şi în termenul 
stabilit de acesta, toate actele, 
datele şi informaţiile solicitate. 

 
Autor: Comisia pentru 

administrație publică, amenajarea 
teritoriului și echilibru ecologic 

 

primar necesare 
activităţii Agentului 
Guvernamental al CJ 
al UE. 

21.  Art. 13 - În cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice 
funcţionează ministrul delegat 
pentru buget, care coordonează 
activităţile din domeniile bugetului, 
trezoreriei şi datoriei publice. 
 

  6.Articolul 13 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
    „Art. 13 - În cadrul Ministerului 
Finanţelor Publice funcţionează 
ministrul delegat pentru buget, 
care coordonează activităţile din 
domeniile bugetului, trezoreriei, 
ajutorului de stat, activelor 
statului  şi datoriei publice.” 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 

 

22.  Art. 14 - Atribuţiile 
viceprim-miniştrilor, prevăzuţi în 
Hotărârea Parlamentului nr. 
45/2012 pentru acordarea 
încrederii Guvernului, altele decât 
cele specifice ministerelor pe care 

 Nemodificat  
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le conduc, se stabilesc prin decizie 
a prim-ministrului. 

23.  Art. 15 - (1) Ministrul 
delegat îndeplineşte atribuţiile 
ordonatorului principal de credite 
al ministerului în domeniile pentru 
care a fost învestit, cu excepţia 
cheltuielilor generale de 
funcţionare. 
 (2) Ministrul delegat 
angajează ministerul în raporturile 
cu terţii în domeniile pentru care a 
fost învestit. 
 
 
 (3) Ministrul delegat iniţiază 
şi avizează proiectele de acte 
normative, respectiv 
contrasemnează actele normative 
adoptate potrivit legii, 
corespunzător domeniilor pentru 
care a fost învestit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 

 7. La articolul 15, 
alineatul (3) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 “(3) Ministrul delegat 
inițiază și avizează proiectele de 
acte normative, respectiv 
contrasemnează actele normative 
adoptate potrivit legii, 
corespunzător domeniilor pentru 
care a fost învestit, împreună cu 
conducătorul ministerului.” 

 
 8.La articolul 15, după 
alineatul (3) se introduc trei 
noi alineate, alin.(31)-(33), cu 
următorul cuprins: 
 “(31) Ministrul delegat emite 
ordine şi instrucţiuni, în condiţiile 
legii, în domeniile pentru care a 
fost învestit, inclusiv pentru 
aprobarea statului de funcţii, a 
regulamentului de organizare şi 
funcţionare şi pentru 
reglementarea raporturilor de 

Potrivit Legii 
nr.90/2001, ministrul 
este conducătorul 
instituţiei, îndeplinind, 
printre altele, 
activităţile de 
elaborare şi avizare a 
proiectelor de lege, 
ordonanţelor şi 
hotărârilor 
Guvernului.  
Având în vedere 
atribuţiile expres 
reglementate la nivel 
de lege în sarcina 
ministrului şi a 
miniştrilor delegaţi 
respectiv,a 
responsabilităţilor 
acestora, se impune 
ca toate actele 
normative iniţiate, 
avizate, respectiv 
contrasemnate, să fie 
însuşite şi de către 
miniştrii delegaţi. 
 
 
 
 
Pentru a da 
posibilitatea 
ministrului delegat de 
a-şi gestiona în mod 
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 (4) Sunt exceptate de la 
prevederile alin. (1) şi (2) 
reprezentarea ministerului în 
justiţie şi în raporturile cu celelalte 
organe jurisdicţionale, precum şi 
emiterea actelor administrative 
pentru reglementarea raporturilor 
de muncă sau de serviciu aferente 
structurilor cu atribuţii comune pe 
minister. 
 

muncă sau de serviciu ale 
personalului, aferente structurilor 
corespunzătoare domeniilor 
coordonate. 
 (32) Ministrul delegat 
îndeplineşte atribuţiile stabilite prin 
actul normativ de organizare şi 
funcţionare al ministerului în care 
îşi desfăşoară activitatea. 
 (33) Ministrul delegat îşi 
îndeplineşte atribuţiile ce îi revin 
pe domeniile specifice folosind 
aparatul propriu al ministerului 
precum şi prin instituţiile aflate în 
subordonarea, coordonarea sau 
autoritatea ministerului, specifice 
domeniului coordonat.” 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 
 

Nemodificat 

independent resursele 
umane disponibile la 
nivelul 
departamentelor 
aferente domeniilor 
coordonate, astfel 
încât să poate realiza 
în condiţii optime 
sarcinile pentru care a 
fost învestit. 

24.  CAPITOLUL II: Măsuri de 
reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale 

 Nemodificat  
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25.  

 
 
 Art. 16 - (1) Se înfiinţează 
Departamentul pentru Proiecte de 
Infrastructură şi Investiţii Străine, 
ca organ de specialitate cu 
personalitate juridică, în cadrul 
aparatului de lucru al Guvernului, 
finanţat prin bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului, cu atribuţii în 
coordonarea la nivel naţional a 
pregătirii, execuţiei şi 
implementării proiectelor de 
infrastructură, stabilite prin 
hotărâre a Guvernului, precum şi 
de coordonare a aplicării coerente 
a politicii Guvernului în domeniul 
stimulării, promovării şi 
implementării investiţiilor străine şi 
în domeniul parteneriatului public-
privat. 
 
 
 
 
 
 (2) Departamentul pentru 
Proiecte de Infrastructură şi 
Investiţii Străine preia activităţile 
în domeniile investiţiilor străine, 
respectiv al serviciilor generale, 
precum şi structurile specializate în 
aceste domenii, în limita unui 

  9. La articolul 16, 
alineatul (1) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 ” Art. 16 - (1) Se înfiinţează 
Departamentul pentru Proiecte de 
Infrastructură şi Investiţii Străine, 
ca organ de specialitate cu 
personalitate juridică, în cadrul 
aparatului de lucru al Guvernului, 
finanţat prin bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului, cu atribuţii în 
coordonarea la nivel naţional, în 
pregătirea, execuţia şi 
implementarea proiectelor de 
infrastructură, stabilite prin 
hotărâre a Guvernului, precum şi 
de coordonare a aplicării coerente 
a politicii Guvernului în domeniul 
stimulării, promovării şi 
implementării investiţiilor străine şi 
în domeniul parteneriatului public-
privat.” 

 
Autor: Comisia pentru 

administrație publică, amenajarea 
teritoriului și echilibru ecologic 

 
Nemodificat 

 
 
 
 
 
 

Scopul principal al 
înființării DPIIS a fost 
trecerea unor proiecte 
complexe de 
infrastructură, 
stabilite prin HG, de 
la entitățile care sunt 
responsabile de 
realizarea lor la 
DPIIS, în scopul 
pregătirii, achiziției și 
contractării necesare. 
În acest sens, 
formularea inițială era 
deficitară, putându-se 
interpreta că rolul 
DPIIS ar fi de simplu 
organ consultativ, 
care doar ar coordona 
astfel de proiecte fără 
a putea fi implicat 
direct în pregătirea, 
execuția sau 
implementarea 
acestora. Atribuția de 
coordonare este 
accesorie atribuției 
principale a DPIIS de 
a fi implicat direct în 
realizarea proiectelor 
de infrastructură ce 
vor fi desemnate prin 
HG în acest sens. 
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număr de 52 de posturi, din cadrul 
Centrului Român pentru 
Promovarea Comerţului şi 
Investiţiilor Străine. 
 (3) Unitatea centrală pentru 
coordonarea parteneriatului public-
privat, structură fără personalitate 
juridică în cadrul aparatului de 
lucru al Guvernului, finanţată prin 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului, trece din subordinea 
Secretariatului General al 
Guvernului în cadrul 
Departamentului pentru Proiecte 
de Infrastructură şi Investiţii 
Străine. 
 (4) Conducerea 
Departamentului pentru Proiecte 
de Infrastructură şi Investiţii 
Străine se exercită de către 
ministrul delegat pentru proiecte 
de infrastructură de interes 
naţional şi investiţii străine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 10. La articolul 16, după 
alineatul 4 se introduce un nou 
alineat, alin.(41) cu următorul 
cuprins: 
 "(41) Ministrul delegat 
îndeplineşte atribuţiile 
ordonatorului principal de credite 
în ceea ce priveşte investiţiile 
publice efectuate în exercitarea 
atribuţiilor prevăzute la alin.(1)." 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 
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 (5) Ministrul delegat 
prevăzut la alin. (4) reprezintă 
Departamentul pentru Proiecte de 
Infrastructură şi investiţii Străine 
în raporturile cu celelalte autorităţi 
publice, cu persoanele juridice şi 
fizice din ţară şi din străinătate, 
precum şi în justiţie. 
 (6) În exercitarea atribuţiilor 
ce îi revin, ministrul delegat emite 
ordine şi instrucţiuni, în condiţiile 
legii. 
 (7) Ministrul delegat 
numeşte şi eliberează din funcţie 
personalul Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructură şi 
Investiţii Străine, în condiţiile legii. 
 (8) În activitatea de 
conducere a Departamentului 
pentru Proiecte de Infrastructură şi 
Investiţii Străine, ministrul delegat 
este ajutat de unul sau mai mulţi 
secretari de stat, potrivit hotărârii 
Guvernului privind organizarea şi 
funcţionarea Departamentului 
pentru Proiecte de Infrastructură şi 
investiţii Străine. 
 (9) Organizarea şi 
funcţionarea Departamentului 
pentru Proiecte de Infrastructură şi 
Investiţii Străine se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului. 
 (10) Departamentul pentru 
Proiecte de Infrastructură şi 

teritoriului și echilibru ecologic 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 

Nemodificat 
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Investiţii Străine este unitate de 
achiziţii centralizate, în sensul art. 
22 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de 
servicii, în scopul achiziţiei 
produselor, serviciilor sau lucrărilor 
aferente proiectelor de 
infrastructură desemnate prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.  Art. 17 - (1) În termen de 
15 zile de la data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanţe de urgenţă, 
Compania Naţională de Autostrăzi 
şi Drumuri Naţionale din România - 
S.A. trece de sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor sub 
autoritatea Departamentul pentru 
Proiecte de Infrastructură şi 
Investiţii Străine. Statul român îşi 
exercită drepturile şi obligaţiile în 
calitate de deţinător al acţiunilor 
Companiei Naţionale de Autostrăzi 
şi Drumuri Naţionale din România - 
S.A. prin Departamentul pentru 
Proiecte de Infrastructură şi 
Investiţii Străine. 
 (2) Se autorizează 
Departamentul pentru Proiecte de 
Infrastructură şi Investiţii Străine 
să mandateze reprezentanţii săi în 
Adunarea Generală a Acţionarilor a 

 Nemodificat  
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Companiei Naţionale de Autostrăzi 
şi Drumuri Naţionale din România - 
S.A. să aprobe toate operaţiunile şi 
demersurile necesare pentru 
divizarea acestei societăţi şi 
constituirea a două noi companii 
naţionale, respectiv Compania 
Naţională de Autostrăzi - S.A. şi 
Compania Naţională de Drumuri 
Naţionale - S.A. 
 (3) Compania Naţională de 
Autostrăzi - S.A. se constituie în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, sub autoritatea 
Departamentului pentru Proiecte 
de Infrastructură şi Investiţii 
Străine. 
 (4) Compania Naţională de 
Drumuri Naţionale - S.A. se 
constituie în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor. 
 

27.  Art. 18 - (1)  Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor 
Statului, instituţie publică, cu 
personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului, trece în 
coordonarea ministrului economiei. 
 (2) Preşedintele Autorităţii 

 Nemodificat  
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pentru Valorificarea Activelor 
Statului este ordonator principal de 
credite atât pentru cheltuielile care 
se asigură de la bugetul de stat, 
cât şi pentru bugetul de venituri şi 
cheltuieli aferent activităţilor de 
privatizare şi de valorificare a 
activelor statului. 
 (3) În termen de 30 de zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 
ministrul economiei va supune 
Guvernului, spre adoptare, 
proiectul actului normativ de 
reorganizare a Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului. 
 

28.  Art. 19 - (1)Oficiul 
Participaţiilor Statului şi Privatizării 
în Industrie, instituţie publică cu 
personalitate juridică, funcţionează 
în subordinea Ministerului 
Economiei şi în coordonarea 
ministrului economiei. 
 
 
 (2) În termen de 30 de zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 
ministrul economiei va supune 
Guvernului, spre adoptare, 
proiectul actului normativ de 
reorganizare a Oficiul Participaţiilor 
Statului şi Privatizării în Industrie. 
 

 Nemodificat 
 
 
 
 
 

 11. La articolul 19, 
alineatul (2) se modifică și va 
avea următorul cuprins:               
 “(2) Structurile din cadrul 
Oficiului Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie cu atribuții 
în procesul de restructurare și 
privatizare a societăților 
comerciale din domeniul energiei și 
de exercitare a calității de acționar 
al statului la societățile și 
companiile naționale din domeniul 
energiei, se reorganizează ca 
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direcție în subordinea directă a 
ministrului delegat pentru 
energie.” 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 
 

29.  Art. 20 - (1) Fondul 
naţional de garantare a creditelor 
pentru întreprinderile mici şi 
mijlocii, înfiinţat potrivit 
prevederilor Legii nr. 346/2004 
privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi Fondul 
Român de Contragarantare, 
înfiinţat potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă nr. 23/2009 
privind înfiinţarea Fondului Român 
de Contragarantare, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, funcţionează în 
coordonarea ministrului delegat 
pentru întreprinderi mici şi mijlocii, 
mediul de afaceri şi turism. 
 (2) În termen de 30 de zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 
ministrul delegat pentru 
întreprinderi mici şi mijlocii, mediul 
de afaceri şi turism va supune 
Guvernului, spre adoptare, 
proiectele actelor normative de 
reorganizare a Fondul naţional de 

 Nemodificat  
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garantare a creditelor pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii şi a 
Fondul Român de Contragarantare. 
 

30.  Art. 21 - (1) Oficiul Român 
pentru Adopţii, numit în continuare 
Oficiul, organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului şi 
coordonarea secretarului general al 
Guvernului, trece în subordinea 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice. 
 (2) Finanţarea Oficiului se 
asigură de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice. 
 (3) Oficiul este condus de un 
preşedinte cu rang de secretar de 
stat, numit şi eliberat din funcţie 
prin decizie a prim - ministrului, la 
propunerea ministrului muncii, 
familiei, protecţiei sociale şi 
persoanelor vârstnice. 
 

 Nemodificat  

31.  
 
 Art. 22 - Direcţia generală 
de informaţii şi protecţie internă 
din cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor se 
reorganizează ca departament în 
cadrul Ministerului Afacerilor 

  12. Articolul 22 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „Art.22. – Direcţia generală 
de informaţii şi protecţie internă 
din cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor se 
reorganizează ca Departament de 

Se introduce 
denumirea sub care 
va funcţiona 
Departamentul 
rezultat din 
reorganizarea 
Direcţiei generale de 
informaţii şi protecţie 
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Interne, coordonat de un secretar 
de stat, ajutat de 2 subsecretari de 
stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie 
prin decizie a prim-ministrului. 
 

Informaţii şi Protecţie Internă în 
cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, coordonat de un secretar 
de stat, ajutat de 2 subsecretari de 
stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie 
prin decizie a primului-ministru.” 

 
Autor: Comisia pentru 

administrație publică, amenajarea 
teritoriului și echilibru ecologic 

 

internă. 

32.  Art. 23 - (1) Autoritatea 
Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor, organ de specialitate 
al administraţiei publice centrale, 
cu personalitate juridică, trece din 
subordinea Ministerului Finanţelor 
Publice în subordinea Guvernului şi 
în coordonarea prim-ministrului, 
prin Cancelaria Primului-Ministru. 
 (2) Autoritatea Naţională 
pentru Restituirea Proprietăţilor 
este finanţată de la bugetul de 
stat, prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. 
 (3) Autoritatea Naţională 
pentru Restituirea Proprietăţilor 
este condusă de un preşedinte, cu 
rang de secretar de stat, ajutat de 
unul sau mai mulţi vicepreşedinţi, 
cu rang de subsecretar de stat, 
numiţi şi eliberaţi din funcţie prin 
decizie a prim-ministrului. 
(4)Comisia Centrală pentru 
Stabilirea Despăgubirilor, 
constituită prin Legea nr. 

 Nemodificat  
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247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, Comisia specială de 
retrocedare a unor bunuri imobile 
care au aparţinut cultelor 
religioase din România, constituită 
prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 94/2000 privind 
retrocedarea unor bunuri imobile 
care au aparţinut cultelor 
religioase din România, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia 
specială de retrocedare a unor 
bunuri imobile care au aparţinut 
comunităţilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale 
din România, constituită prin 
Hotărârea Guvernului nr. 
1.164/2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare 
a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 94/2000 privind 
retrocedarea unor bunuri imobile 
care au aparţinut cultelor 
religioase din România, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 501/2002, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri 
privind organizarea şi funcţionarea 
Comisiei speciale de retrocedare, 
cu modificările ulterioare, precum 
şi Comisia centrală pentru 
aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 
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9/1998 privind acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români 
pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în 
urma aplicării Tratatului dintre 
România şi Bulgaria, semnat la 
Craiova la 7 septembrie 1940, 
funcţionează autonom. 
 

33.  Art. 24 - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, instituţie publică 
cu personalitate juridică, finanţată 
integral de la bugetul de stat, în 
subordinea Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, se 
reorganizează ca organ de 
specialitate al administraţiei 
publice centrale, cu personalitate 
juridică, în subordinea Guvernului 
şi în coordonarea prim-ministrului, 
prin Cancelaria Primului-Ministru, 
finanţată integral de la bugetul de 
stat, prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. 
 

 Nemodificat  

34.  Art. 25 - (1) La data intrării 
în vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă, Inspectoratul de Stat 
în Construcţii - I.S.C., instituţie 
publică cu personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului şi în 
coordonarea prim-ministrului, 
printr-un consilier de stat, 
finanţată integral de la bugetul de 
stat, prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului, trece în 

 Nemodificat  
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subordinea Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice. 
 (2) Inspectoratul de Stat în 
Construcţii - I.S.C este finanţat 
integral de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice. 

35.  __________________   13. După articolul 25 se 
introduc patru noi articole, art. 
251- 254, cu următorul cuprins: 
 "Art 251 - (1) Secretariatul 
de Stat pentru Problemele 
Revoluţionarilor din Decembrie 
1989, organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului, se 
reorganizează ca autoritate 
administrativă autonomă, cu 
personalitate juridică, sub control 
parlamentar, finanţată integral de 
la bugetul de stat, prin bugetul 
Senatului, sub denumirea 
Autoritatea pentru Problemele 
Revoluţionarilor din Decembrie 
1989. 
 (2) Autoritatea   pentru 
Problemele   Revoluţionarilor   din 
Decembrie 1989 este condusă de 
un preşedinte, cu rang de secretar 
de stat, numit şi eliberat din 
funcţie de Parlament, la 
propunerea birourilor permanente 
reunite, cu votul majorităţii 
deputaţilor şi senatorilor prezenţi. 
 (3) Regulamentul de 

Reorganizarea 
Secretariatului de 
Stat pentru 
Problemele 
Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989 ca 
autoritate 
administrativă 
autonomă, cu 
personalitate juridică, 
sub control 
parlamentar, se 
justifică având în 
vedere prevederile 
Legii nr.341/2004 a 
recunoştinţei faţă de 
eroii-martiri şi 
luptătorii care au 
contribuit la victoria 
Revoluţiei române din 
decembrie 1989, 
precum şi faţă de 
persoanele care şi-au 
jertfit viaţa sau au 
avut de suferit în 
urma revoltei 
muncitoreşti 
anticomuniste de la 
Braşov din noiembrie 
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organizare şi funcţionare al 
Autorităţii pentru Problemele 
Revoluţionarilor din Decembrie 
1989 se aprobă de Parlament, la 
propunerea birourilor permanente 
reunite, cu votul majorităţii 
deputaţilor şi senatorilor prezenţi. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art. 252 - (1) Agenţia 
Naţională pentru Romi, organ de 
specialitate al administraţiei 
publice centrale, cu personalitate 
juridică, în 

1987, cu modificările 
şi completările 
ulterioare. 
Secretariatului de 
Stat pentru 
Problemele 
Revoluţionarilor din  
Decembrie 1989 îşi 
exercită atribuţiile 
stabilite de lege 
împreună cu Comisia 
parlamentară a 
revoluţionarilor din 
Decembrie 1989. În 
acest sens, precizăm  
că acordarea 
certificatelor eroilor-
martiri, propunerile 
de acordare  a 
ordinelor şi  
distincţiilor, se 
realizează cu avizul 
Comisiei 
parlamentare a 
revoluţionarilor din 
decembrie 1989, ceea 
ce denotă 
interdependenţa 
funcţională a celor 
două entităţi. 
Reorganizarea 
Agenţiei Naţionale 
pentru Romi ca 
autoritate  
administrativă 
autonomă, cu  
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subordinea Guvernului şi 
coordonarea secretarului general al 
Guvernului, se reorganizează ca 
autoritate administrativă 
autonomă, cu personalitate 
juridică, finanţată integral de la 
bugetul de stat, prin bugetul 
Senatului, sub denumirea 
Autoritatea Naţională pentru Romi. 
 (2) Autoritatea Naţională 
pentru Romi este condusă de un 
preşedinte, cu rang de secretar de 
stat, numit şi eliberat din funcţie 
de Senat, la propunerea biroului 
permanent, cu votul majorităţii 
senatorilor prezenţi. 
 (3) Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al 
Autorităţii Naţionale pentru Romi 
se aprobă de Senat, la propunerea 
biroului permanent, cu votul 
majorităţii senatorilor prezenţi. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

personalitate juridică, 
finanţată integral de 
la bugetul de stat, 
prin bugetul 
Senatului, sub 
denumirea 
Autoritatea Naţională 
pentru Romi, are ca 
obiectiv realizarea 
politicii de incluziune 
socială a minorităţii 
romilor printr-o 
abordare 
integratoare, sub 
forma unui proces 
planificat şi a unor 
acţiuni conjugate, 
urmate de adoptarea 
de strategii, programe 
şi proiecte specifice. 
Noua entitate va 
aplica politicile sociale 
referitoare la romi, 
cuprinse în 
Memorandumul 
Comun de Incluziune 
Socială şi în celelalte 
documente 
programatice în acest 
domeniu, progresele 
înregistrate urmând a 
fi analizate în cadrul 
procesului de aderare 
a României la Spaţiul 
Schengen. 
Reorganizarea 
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 Art. 253 - (1) 
Departamentul pentru Relaţii 
Interetnice, structură fără 
personalitate juridică din cadrul 
aparatului de lucru al Guvernului, 
în subordinea primului-ministru şi 
în coordonarea secretarului  
general   al Guvernului, se  
reorganizează ca autoritate 
administrativă   autonomă, cu 
personalitate juridică, finanţată 
integral de la bugetul de stat, prin 
bugetul Camerei Deputaţilor, sub 
denumirea Autoritatea pentru 
Relaţii Interetnice. 
 (2) Autoritatea pentru 
Relaţii Interetnice este condusă de. 
Un preşedinte, cu rang de secretar 
de stat, numit şi eliberat din 
funcţie  de Camera Deputaţilor, la 
propunerea biroului permanent, cu 
votul majorităţii deputaţilor 
prezenţi. 
 (3) Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al 
Autorităţii pentru Relaţii 
Interetnice va fi aprobat de 
Camera Deputaţilor, la propunerea 
biroului permanent, cu votul 
majorităţii deputaţilor prezenţi. 
 
 
 Art. 254 - (1) Institutul 
de Investigare a Crimelor 
Comunismului şi Memoria Exilului 
Românesc, instituţie publică cu 

Departamentului 
pentru Relaţii 
Interetnice ca 
autoritate 
administrativă 
autonomă, cu 
personalitate juridică, 
finanţată integral de 
la bugetul de stat, 
prin bugetul Camerei 
Deputaţilor,  sub 
denumirea 
Autoritatea pentru 
Relaţii Interetnice, 
urmăreşte asigurarea 
unei bune vizibilităţi şi 
coordonarea politicilor 
în     domeniul 
minorităţilor 
naţionale. 
Totodată, măsura 
propusă va consolida 
statutul acestei 
entităţi ca unul dintre 
elementele cheie ale 
sistemului de 
protecţie a drepturilor 
persoanelor 
aparţinând 
minorităţilor naţionale 
din România. 
Reorganizarea 
Institutului de 
Investigare a 
Crimelor 
Comunismului şi 
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personalitate juridică, aflată în 
subordinea Guvernului şi în 
coordonarea primului-ministru, se 
reorganizează ca autoritate 
administrativă autonomă,   cu 
personalitate juridică, finanţată 
integral de la bugetul de stat, prin 
bugetul Senatului. 
 (2) Institutul de 
Investigare a Crimelor 
Comunismului şi Memoria Exilului 
Românesc este condus de un 
director general, numit şi eliberat 
din funcţie de Senat, la propunerea 
biroului permanent, cu votul 
majorităţii senatorilor prezenţi. 
 (3) Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al 
Institutul de Investigare a Crimelor 
Comunismului şi Memoria Exilului 
Românesc va fi aprobat de Senat, 
la propunerea biroului permanent, 
cu votul majorităţii senatorilor 
prezenţi." 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 

Memoria Exilului 
Românesc ca  
autoritate 
administrativă 
autonomă, cu 
personalitate juridică, 
finanţată integral de 
la bugetul de stat, 
prin bugetul Senatului 
are în vedere crearea 
pentru institut a unui 
regim juridic 
asemănător 
Institutului Cultural  
Român, precum şi 
depolitizarea 
acestuia. 
Măsurile menţionate 
mai sus, propuse a fi 
introduse prin Legea 
de aprobare 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, 
au ca temei 
dispoziţiile art. 117 
alin.(3) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit 
cărora "Autorităţi 
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administrative 
autonome se pot 
înfiinţa prin lege 
organică". 
 

36.  Art. 26 - (1) În termen de 
15 zile de la data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanţe de urgenţă, 
ministerele şi celelalte organe de 
specialitate ale administraţiei 
publice centrale propun Guvernului 
spre adoptare proiectele 
hotărârilor Guvernului pentru 
reglementarea măsurilor privind 
organizarea şi funcţionarea lor 
prevăzute de prezenta ordonanţă 
de urgenţă. 
 (2) Ministerele şi celelalte 
autorităţi ale administraţiei publice 
centrale care preiau instituţii şi 
autorităţi publice în subordine sau 
sub autoritate exercită atribuţiile 
specifice ale ministerelor şi 
autorităţilor administraţiei publice 
în subordinea ori sub autoritatea 
cărora se află entităţile preluate 
până la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 
 (3) Ministerele, celelalte 
autorităţi ale administraţiei publice 
şi instituţiile publice nou-înfiinţate 
sau care preiau activităţi de la alte 
instituţii publice preiau personalul 
aferent acestor activităţi în 
condiţiile legii şi se subrogă în 
drepturile şi obligaţiile instituţiilor 

 Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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care derulau aceste activităţi. 
 (4) În termen de 15 de zile 
de la data intrării în vigoare a 
hotărârilor Guvernului prevăzute la 
alin. (1), se preiau pe bază de 
protocol de predare-preluare 
bunurile mobile şi imobile aflate în 
administrarea sau, după caz, în 
proprietatea acestora. 
 
 
 (5) Organizarea şi 
funcţionarea Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice şi a 
Ministerului Afacerilor Interne sunt 
reglementate prin hotărâre a 
Guvernului, în termenul prevăzut 
la alin. (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (6) La data intrării în 
vigoare a actelor normative 
prevăzute la alin. (5), se abrogă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 30/2007 privind 

 
Nemodificat 

 
 
 
 
 
 

 14. La articolul 26, 
alineatul (5) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 (5) Organizarea şi 
funcţionarea Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice se 
reglementează prin hotărâre a 
Guvernului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15. La articolul 26, 
alineatul (6) se abrogă. 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

 
 
 
 
În conformitate cu 
dispoziţiile art.118 
alin.(2) şi (3) din 
Constituţia României, 
republicată, 
coroborate cu cele ale 
art.11 din Legea 
apărării naţionale a 
României nr. 
45/1994, 
organizarea şi 
funcţionarea MAI 
se stabileşte prin 
lege. Acest lucru este 
confirmat de practica 
legislativă în 
domeniu, adoptată 
din 1990 până în 
prezent, respectiv de 
dispoziţiile derogatorii 
ale art.59 din Legea 
nr.90/2001 privind 
organizarea şi 
funcţionarea 
Guvernului României 
şi a ministerelor. 
 
Având în vedere că 
activitatea MAI 
presupune exercitarea 
unor competenţe care 
sunt de esenţa legii, 
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organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 15/2008, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

teritoriului și echilibru ecologic se propune ca din 
OUG nr.30/2007 să 
fie abrogate numai 
articolele care privesc 
competenţele din 
domeniul 
administraţiei publice, 
exercitate de fostul 
MAI. 
Din considerente de 
tehnică legislativă, 
propunerea de 
abrogare a normelor 
în discuţie este 
inclusă ca articol 
distinct al legii de 
aprobare (a se vedea 
art.V). 
 

37.  Art. 27 - (1) Până la data 
semnării protocoalelor de predare-
preluare prevăzute la alin. (4), 
finanţarea cheltuielilor de personal 
şi a altor cheltuieli urgente ale 
ministerelor nou - înfiinţate se 
asigură din bugetele ordonatorilor 
principali de credite existenţi 
înainte de intrarea în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 
din structura cărora acestea s-au 
reorganizat. 
 (2) Deschiderile de credite 
bugetare aferente cheltuielilor 
prevăzute la alin. (1) se 
efectuează de către noii ordonatori 
principali de credite în condiţiile 

 Nemodificat  
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art. 37 alin. (1) din Legea 
finanţelor publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Cererile pentru 
deschiderea de credite bugetare 
vor fi semnate numai cu prima 
semnătură de către oricare dintre 
ordonatorii principali de credite ai 
ministerelor/instituţiilor nou - 
înfiinţate sau reorganizate, 
conform specimenelor de 
semnături transmise în acest scop 
Ministerului Finanţelor Publice. 
 (3) În limita creditelor 
bugetare deschise în condiţiile alin. 
(1) şi (2) se efectuează plăţi de 
către şefii compartimentelor 
financiar-contabile ale ministerelor 
de la care au fost preluate 
activităţile. 
 (4) Creditele bugetare 
deschise şi execuţia bugetară 
aferentă cheltuielilor prevăzute la 
alin. (1) se transferă din 
contabilitatea ordonatorilor de 
credite existenţi înainte de intrarea 
în vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă în contabilitatea 
ministerelor nou-înfiinţate pe baza 
protocoalelor de predare-preluare 
şi a precizărilor aprobate prin ordin 
al ministrului finanţelor publice, în 
termen de 10 zile de la data 
intrării în vigoare a legii bugetului 
de stat pe anul 2013. 
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38.  Art. 28 - (1) Veniturile 
proprii obţinute de instituţiile 
publice finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii, care se 
reorganizează ca instituţii publice 
finanţate integral din bugetul de 
stat, pot fi utilizate pe destinaţiile 
prevăzute de lege până la data 
semnării protocoalelor prevăzute la 
art. 27 alin. (4). 
 (2) Veniturile proprii ale 
instituţiilor publice prevăzute la 
alin. (1) rămase neutilizate la data 
semnării protocolului prevăzut la 
art. 27 alin. (4) se virează integral 
la bugetul de stat. 
 (3) Conturile de venituri ale 
bugetului de stat în care se virează 
sumele prevăzute la alin. (2) şi 
procedura de restituire de la 
bugetul de stat a eventualelor 
sume aferente veniturilor încasate 
din activitatea desfăşurată de 
instituţiile publice prevăzute la 
alin. (1) se stabilesc prin precizări 
aprobate prin ordin al ministrului 
finanţelor publice. 
 

 Nemodificat  

39.  Art. 29 - În limita creditelor 
bugetare deschise şi a 
ordonanţărilor de plată aprobate 
până la data de 21 decembrie 
2012 din bugetele ordonatorilor 
principali de credite existenţi la 
data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, pot fi 

 Nemodificat  
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dispuse plăţi pe destinaţiile 
prevăzute de lege de către 
persoanele abilitate în acest scop 
de către ordonatorii de credite ai 
bugetelor respective, până la 
termenele prevăzute în Normele 
metodologice privind încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2012, 
aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul finanţelor 
publice, nr. 1.720/2012. 
 
 

40.  Art. 30 - La solicitarea 
ordonatorilor principali de credite, 
ministrul finanţelor publice poate 
emite precizări în legătură cu 
aplicarea prevederilor art. 27-29 
din prezenta ordonanţă de 
urgenţă. 
 

 Nemodificat  

41.  Art. 31 - Personalul 
ministerelor, organelor de 
specialitate ale administraţiei 
publice centrale, instituţiilor 
publice şi structurilor care fac 
obiectul prezentei ordonanţe de 
urgenţă îşi păstrează drepturile 
salariale avute la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 
 

 Nemodificat  

42.  Art. 32 - (1) În cuprinsul 
actelor normative în vigoare, 
următoarele denumiri se înlocuiesc 
în mod corespunzător prevederilor 

 Nemodificat 
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prezentei ordonanţe de urgenţă, 
după cum urmează: 
a) Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice în cazul 
prevederilor care reglementează 
activitatea legată de dezvoltarea 
regională şi cu Ministerul 
Economiei în cazul prevederilor 
care reglementează activitatea de 
turism; 
b) Ministerul Administraţiei şi 
Internelor cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
în cazul prevederilor care 
reglementează domeniul 
administraţie publică şi cu 
Ministerul Afacerilor Interne în 
cazul prevederilor care 
reglementează domeniul interne; 
c) Ministerul Mediului şi Pădurilor 
cu Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice în cazul 
prevederilor care reglementează 
activitatea în domeniul mediului şi 
pădurilor; 
d) Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale cu Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor Climatice 
în cazul prevederilor care 
reglementează activitatea în 
domeniul pisciculturii; 
e) Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri 
cu Ministerul Mediului şi 
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Schimbărilor Climatice în cazul 
prevederilor care reglementează 
activitatea în domeniul 
schimbărilor climatice; 
f) Ministerul Economiei, Comerţului 
şi Mediului de Afaceri cu Ministerul 
Economiei; 
g) Ministerul Comunicaţiilor şi 
Societăţii Informaţionale cu 
Ministerul pentru Societatea 
Informaţională; 
h) Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu 
Ministerul Educaţiei Naţionale în 
cazul prevederilor care 
reglementează activitatea în 
domeniile educaţiei, cercetării 
ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice 
şi cu Ministerul Tineretului şi 
Sportului în cazul prevederilor care 
reglementează activitatea în 
domeniile sportului şi tineretului; 
i) Ministerul Afacerilor Europene cu 
Ministerul Fondurilor Europene în 
cazul prevederilor care 
reglementează activitatea în 
domeniul coordonării şi gestionării 
fondurilor europene şi cu Ministerul 
Afacerilor Externe în cazul 
prevederilor care reglementează 
activitatea în domeniul afacerilor 
europene; 
j) Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii cu Ministerul 
Transporturilor; 
k)Ministerul Culturii şi 
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Patrimoniului Naţional cu Ministerul 
Culturii; 
l) Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale cu Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 
şi Persoanelor Vârstnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) În cuprinsul Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 
85/2008 privind stimularea 
investiţiilor, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
474 din 27 iunie 2008, aprobată 
prin Legea nr. 78/2009, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, sintagma "Agenţia 
Română de Investiţii" se 
înlocuieşte cu sintagma 
"Departamentul pentru Proiecte de 
Infrastructură şi Investiţii Străine". 
 (3) În cuprinsul Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 
84/2003 pentru înfiinţarea 
Companiei Naţionale de Autostrăzi 

 
 
 
 
 

 
 16. La articolul 32, 
alineatul (1) după litera l) se 
introduce o nouă literă, lit.m) 
cu următorul cuprins: 
 ”m) Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului cu 
Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului. 

 
Autor: Comisia pentru 

administrație publică, amenajarea 
teritoriului și echilibru ecologic 

 
Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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şi Drumuri Naţionale din România - 
S.A. prin reorganizarea Regiei 
Autonome "Administraţia Naţională 
a Drumurilor din România", 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 694 din 3 
octombrie 2003, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr. 47/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
în cuprinsul altor acte normative 
care fac referire la Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România - S.A., 
sintagma "Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii" 
se înlocuieşte cu sintagma 
"Departamentul pentru Proiecte de 
Infrastructură şi Investiţii Străine". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17. La articolul 32, după 
alineatul (3) se introduc două 
noi alineate, alin. (31) și (32) , 
cu următorul cuprins: 
 ”(31) În cuprinsul 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 84/2003 pentru 
înfiinţarea Companiei Naţionale de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România - S.A. prin reorganizarea 
Regiei Autonome "Administraţia 
Naţională a Drumurilor din 
România", publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
694 din 3 octombrie 2003, 
aprobată cu modificări şi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru unitate de 
abordare legislativă, 
având în vedere că 
toate atribuțiile MTI 
din respectivul act 
normativ au fost 
transferate la DPIIS la 
înființarea acestuia, 
forma inițială a OUG 
96/2012 menționând 
doar înlocuirea 
denumirii instituției, 
nu și a denumirii 
conducătorului 
instituței. 
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 (4) În cuprinsul Legii 
parteneriatului public-privat nr. 
178/2010, publicată în Monitorul 

completări prin Legea nr. 47/2004, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi în cuprinsul 
altor acte normative care fac 
referire la Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România - S.A., sintagma 
"ministrul transporturilor şi 
infrastructurii" se înlocuieşte cu 
sintagma "ministrul delegat pentru 
proiecte de infrastructură de 
interes național și investiții 
străine". 
  (32) Până la înființarea 
Companiei Naţionale de Drumuri 
Naţionale - S.A. conform art. 17 
alin. (4), Ministerul Transporturilor 
își menține și exercită direct toate 
calitățile conferite de legislația în 
vigoare până la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanțe de 
urgență, pentru a realiza proiecte 
de infrastructură de transport 
rutier de interes național, cu 
excepția autostrăzilor și a 
centurilor în profil de autostradă, 
ce vor fi date în competența sa 
prin hotărâre a Guvernului.” 

 
Autor: Comisia pentru 

administrație publică, amenajarea 
teritoriului și echilibru ecologic 

 
Nemodificat 
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Oficial al României, Partea I, nr. 
676 din 5 octombrie 2010, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, sintagma "Unitatea 
Centrală pentru Coordonarea 
Parteneriatului Public-Privat" se 
înlocuieşte cu sintagma 
"Departamentul pentru Proiecte de 
Infrastructură şi Investiţii Străine". 
 

43.  _____________   18. La articolul 32, după 
alineatul (4) se introduc trei 
noi alineate, alin. (5) – (7) , cu 
următorul cuprins: 
 ”(5) În cuprinsul Ordonanţei 
Guvernului nr. 15/2002 privind 
aplicarea tarifului de  utilizare  şi  a  
tarifului  de  trecere  pe  reţeaua  
de  drumuri naţionale din 
România, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 82 
din 1 februarie 2002, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr. 424/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare,  sintagma 
"Ministerul Transporturilor" se 
înlocuieşte cu sintagma 
"Departamentul pentru Proiecte de 
Infrastructură și Investiții Străine 
sau Ministerul Transporturilor, 
după caz", iar sintagma "ministrul 
transporturilor şi infrastructurii" se 
înlocuieşte cu sintagma "ministrul 
delegat pentru proiecte de 
infrastructură de interes național 
și investiții străine sau  ministrul 

 



  

 48/73 

transporturilor, după caz ". 
 (6) În cuprinsul art. 11, art. 
20, art. 21, art. 35, art. 40, art. 41 
alin. (14) lit. a), art. 44, art. 46, 
art. 47,  art. 59, art. 611 și art. 612  
din Ordonanţa Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul 
drumurilor republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
237 din 21 iunie 1998, cu 
modificările şi completările 
ulterioare,  sintagma "Ministerul 
Transporturilor" se înlocuieşte cu 
sintagma "Ministerul 
Transporturilor sau Departamentul 
pentru Proiecte de Infrastructură și 
Investiții Străine, după caz", iar 
sintagma "ordin al ministrului 
transporturilor şi infrastructurii" se 
înlocuieşte cu sintagma "ordin al 
ministrului transporturilor  sau 
ordin al ministrului delegat pentru 
proiecte de infrastructură de 
interes național și investiții 
străine, după caz".” 
 (7) În cuprinsul  art. 411 
alin. (1),  art. 57, art. 58,  din 
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 
privind regimul drumurilor 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  sintagma 
"Ministerul Transporturilor" se 
înlocuieşte cu sintagma "Ministerul 
Transporturilor și Departamentul 
pentru Proiecte de Infrastructură și 
Investiții Străine", iar sintagma 
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"ordin al ministrului transporturilor 
şi infrastructurii" se înlocuieşte cu 
sintagma "ordin comun al 
ministrului transporturilor  și al 
ministrului delegat pentru proiecte 
de infrastructură de interes 
național și investiții străine”.” 

 
Autor: Comisia pentru 

administrație publică, amenajarea 
teritoriului și echilibru ecologic 

 
44.  Art. 33 - La data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă următoarele acte 
normative se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 I. 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 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19. La articolul 33, 
punctul I litera a), litera d) a 
alineatului (1) al articolului 1 
se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
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 a) La articolul 1 alineatul 
(1), literele c) şi d) vor avea 
următorul cuprins: 
 "c) Departamentul pentru 
Relaţia cu Parlamentul, structură 
cu personalitate juridică, finanţată 
prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului, condusă de 
ministrul delegat pentru relaţia cu 
Parlamentul, care are calitatea de 
ordonator terţiar de credite. În 
cadrul departamentului 
funcţionează unul sau mai mulţi 
secretari de stat, numiţi şi eliberaţi 
din funcţie prin decizie a prim-
ministrului. 
 d) Departamentul pentru 
Proiecte de Infrastructură şi 
Investiţii Străine, structură cu 
personalitate juridică, finanţată 
prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului, condusă de 
ministrul delegat pentru proiecte 
de infrastructură şi investiţii 
străine, care are calitatea de 
ordonator terţiar de credite. În 
cadrul departamentului 
funcţionează unul sau mai mulţi 
secretari de stat, numiţi şi eliberaţi 
din funcţie prin decizie a prim - 
ministrului." 
 
 b) La articolul 1 alineatul 
(1), literele f) şi j1) se abrogă. 
 
 

Nemodificat 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 d) Departamentul pentru 
Proiecte de Infrastructură şi 
Investiţii Străine, structură cu 
personalitate juridică, finanţată 
prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului, condusă de 
ministrul delegat pentru proiecte 
de infrastructură de interes 
național şi investiţii străine, care 
are calitatea de ordonator 
secundar de credite. În cadrul 
departamentului funcţionează unul 
sau mai mulţi secretari de stat, 
numiţi şi eliberaţi din funcţie prin 
decizie a prim - ministrului." 
 

Nemodificat 
 

 20. La articolul 33, 
punctul I, litera c) se modifică 
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 c) La articolul 2, alineatul 
(1) va avea următorul cuprins: 
 "Art. 2 - (1) Prim-ministrul, 
prin Cancelaria Primului - Ministru, 
coordonează activitatea 
următoarelor entităţi: 
 a) Agenţia Naţională pentru 
Resurse Minerale, organ de 
specialitate al administraţiei 
publice centrale, cu personalitate 
juridică, în subordinea Guvernului, 
finanţată integral de la bugetul de 
stat, prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului; 
 b) Institutul Naţional pentru 
Studierea Holocaustului din 
România «Elie Wiesel», instituţie 
publică cu personalitate juridică, 
finanţată din venituri proprii şi din 
subvenţii acordate de la bugetul de 
stat, prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului; 
 c) Autoritatea Naţională 
pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice, 
instituţie publică cu personalitate 
juridică, în subordinea Guvernului, 
finanţată integral de la bugetul de 
stat, prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului; 
 d) Oficiul Naţional de 
Prevenire şi Combatere a Spălării 
Banilor, organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în 

și va avea următorul cuprins: 
 c) La articolul 2, alineatul 
(1) va avea următorul cuprins: 
          "Art. 2. - (1) Prim-
ministrul, prin Cancelaria Primului-
Ministru, coordonează activitatea 
următoarelor entităţi: 
     a) Agenţia Naţională pentru 
Resurse Minerale, organ de 
specialitate al administraţiei 
publice centrale, cu personalitate 
juridică, în subordinea Guvernului, 
finanţată integral de la bugetul de 
stat, prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului; 
     b) Autoritatea Naţională 
pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice, 
instituţie publică cu personalitate 
juridică, în subordinea Guvernului, 
finanţată integral de la bugetul de 
stat, prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului; 
     c) 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; 
  
    d) Comisia Naţională pentru 
Controlul Activităţilor Nucleare, 
instituţie publică de interes 
naţional, cu personalitate juridică, 
în subordinea Guvernului, finanţată 
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subordinea Guvernului, finanţat de 
la bugetul de stat; 
 
 e) Comisia Naţională pentru 
Controlul Activităţilor Nucleare, 
instituţie publică de interes 
naţional, cu personalitate juridică, 
în subordinea Guvernului, finanţată 
integral de la bugetul de stat prin 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului; 
 f) 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; 
 g) 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; 
 h) Autoritatea Naţională 
pentru Restituirea Proprietăţilor, 
organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, finanţată de 
la bugetul de stat, prin bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului; 
 i) Secretariatul de Stat 
pentru Culte, organ de specialitate 

integral de la bugetul de stat prin 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului; 
     e) Autoritatea Naţională 
pentru Restituirea Proprietăţilor, 
organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, finanţată de 
la bugetul de stat, prin bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului; 
     f) Secretariatul de Stat 
pentru Culte, 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. 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 
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al administraţiei publice centrale, 
cu personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului, finanţată 
de la bugetul de stat, prin bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului; 
 j) Institutul de Investigare a 
Crimelor Comunismului şi Memoria 
Exilului Românesc, instituţie 
publică cu personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului, finanţată 
integral de la bugetul de stat, prin 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului." 
 
 
 
 
 
 II.Articolul 5 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 
292/2000 pentru stabilirea 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: 
 "Art. 5 - (1) Secretariatul 
General al Guvernului îndeplineşte 
atribuţiile prevăzute de lege pentru 
ministerul de resort faţă de Regia 
Autonomă «Administraţia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 21. La articolul 33, 
punctul II se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 II. Articolul 5 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 
292/2000 pentru stabilirea 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: 
     "Art. 5. -  (1) Secretariatul 
General al Guvernului îndeplineşte 
atribuţiile prevăzute de lege pentru 
ministerul de resort faţă de Regia 
Autonomă «Administraţia 
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Patrimoniului Protocolului de Stat» 
şi faţă de Regia Autonomă 
«Monitorul Oficial». 
 (2) Secretarul general al 
Guvernului coordonează 
următoarele entităţi: 
 a) Institutul Naţional de 
Statistică, organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului, finanţat 
prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului; 
 b) Oficiul Registrului 
Naţional al Informaţiilor Secrete de 
Stat, instituţie publică cu 
personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului, finanţată 
de la bugetul de stat; 
 c) Agenţia Naţională de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 
instituţie publică cu personalitate 
juridică, în subordinea Guvernului, 
finanţată integral de la bugetul de 
stat, prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului; 
 d) Departamentul pentru 
Relaţii Interetnice, structură fără 
personalitate juridică, finanţată 
prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului; 
 
 
 
 e) Agenţia Naţională pentru 
Romi, organ de specialitate al 

Patrimoniului Protocolului de Stat» 
şi faţă de Regia Autonomă 
«Monitorul Oficial». 
     (2) Secretarul general al 
Guvernului coordonează 
următoarele entităţi: 
     a) Institutul Naţional de 
Statistică, organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului, finanţat 
prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului; 
    b) Oficiul Registrului 
Naţional al Informaţiilor Secrete de 
Stat, instituţie publică cu 
personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului, finanţată 
de la bugetul de stat; 
     c) Agenţia Naţională de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 
instituţie publică cu personalitate 
juridică, în subordinea Guvernului, 
finanţată integral de la bugetul de 
stat, prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului; 
 d) Institutul Naţional pentru 
Studierea Holocaustului din 
România «Elie Wiesel», instituţie 
publică cu personalitate juridică, 
finanţată din venituri proprii şi din 
subvenţii acordate de la bugetul de 
stat, prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului; 
 e) Agenţia Naţională Anti-
Doping, instituţie publică cu 
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administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului, finanţat 
prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 III.Legea nr. 274/2004 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Oficiului Român 
pentru Adopţii, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 108 din 17 februarie 
2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 
 a) La articolul 1, alineatul 
(1) va avea următorul cuprins: 
 "Art. 1 - (1)Oficiul Român 
pentru Adopţii, denumit în 
continuare Oficiul, organ de 
specialitate al administraţiei 
publice centrale, cu personalitate 

personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului, finanţată 
din venituri proprii şi subvenţii de 
la bugetul de stat, prin bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului; 
 f) 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." 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 
 

Nemodificat 
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juridică, funcţionează în 
subordinea Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice." 
 b) Articolul 4 va avea 
următorul cuprins: 
 "Art. 4 - Finanţarea Oficiului 
se asigură de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice." 
 c)Articolul 61 se abrogă. 
 d)La articolul 8, alineatul 
(1) va avea următorul cuprins: 
 "- Art. 8 - (1) Oficiul este 
condus de un preşedinte cu rang 
de secretar de stat, numit şi 
eliberat din funcţie prin decizie a 
primului-ministru, la propunerea 
ministrului muncii, familiei, 
protecţiei sociale şi persoanelor 
vârstnice." 
 IV.Alineatul (3) al articolului 
28 din Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 681 din 29 
iulie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 "(3) Ministerul Economiei, în 
calitate de acţionar majoritar al 
Fondului naţional de garantare a 
creditelor pentru întreprinderile 
mici şi mijlocii, aprobă anual, prin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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ordin al ministrului delegat pentru 
întreprinderi mici şi mijlocii, mediul 
de afaceri şi turism, politica de risc 
a fondului." 
 V. Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 23/2009 privind 
înfiinţarea Fondului Român de 
Contragarantare, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 
312/2009, se modifică după cum 
urmează: 
 a) La articolul 5 alineatul 
(1), litera a) va avea următorul 
cuprins: 
 "a)statul român, prin 
Ministerul Economiei;" 
 b) La articolul 10, alineatul 
(2) va avea următorul cuprins: 
 "(2)Dacă rezervele 
constituite potrivit alin. (1) nu 
acoperă pierderea, diferenţa 
urmează să fie acoperită din 
bugetul de stat, în limita 
prevederilor bugetare anuale, prin 
bugetul Ministerului Economiei." 
 c) Articolul 11 va avea 
următorul cuprins: 
 "Art. 11 - Anual, până la 
data de 31 mai, Ministerul 
Economiei, prin ministrul delegat 
pentru întreprinderi mici şi mijlocii, 
mediul de afaceri şi turism, 
prezintă Guvernului un raport 
privind activitatea desfăşurată, 
precum şi programul de activitate 
pentru exerciţiul următor." 

 
 
 
 
 

Nemodificat 
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 VI.Anexa nr. 1 "Numărul 
maxim de posturi din cabinetul 
demnitarului" la Ordonanţa 
Guvernului nr. 32/1998 privind 
organizarea cabinetului 
demnitarului din administraţia 
publică centrală, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 
760/2001, cu modificările 
ulterioare, se completează după 
cum urmează: 
- După numărul curent 2 se 
introduce un nou număr curent, 
numărul curent 21, cu următorul 
cuprins: 
" 

Nr. 
crt. Demnitar Număr total 

de posturi 
21 Viceprim-

ministru 
fără 
portofoliu 

8 

" 
 VII. Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 80/2001 privind 
stabilirea unor măsuri pentru 
asigurarea, temporar, a locuinţelor 
de serviciu necesare unor categorii 
de personal în cadrul ministerelor, 
celorlalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale şi 
instituţiilor publice, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr. 717/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 

 
Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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 a) Titlul va avea următorul 
cuprins: 
 "Ordonanţă de urgenţă 
privind stabilirea unor măsuri 
pentru asigurarea, temporar, a 
locuinţelor de serviciu necesare 
unor categorii de personal în 
cadrul autorităţilor publice, 
ministerelor; celorlalte organe de 
specialitate ale administraţiei 
publice centrale şi instituţiilor 
publice" 
 b) La articolul 2, alineatul 
(1) va avea următorul cuprins: 
 "- Art. 2 - (1) Pot beneficia 
de locuinţă de serviciu, în condiţiile 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 
persoanele care ocupă funcţii de 
demnitate publică numite sau 
funcţii asimilate funcţiilor de 
demnitate publică, conducătorii 
instituţiilor publice din cadrul 
administraţiei publice centrale, 
şefii de departamente, precum şi 
secretarii generali şi secretarii 
generali adjuncţi, directorii 
generali şi persoanele care sunt 
încadrate pe funcţii din cabinetul 
demnitarului în cadrul autorităţilor 
publice, ministerelor, celorlalte 
organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale şi 
instituţiilor publice." 
 VIII. Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 23/2004 privind 
stabilirea unor măsuri de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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reorganizare a Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Bancare prin 
comasarea prin absorbţie cu 
Autoritatea pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor 
Statului, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
359 din 23 aprilie 2004, aprobată 
cu completări prin Legea nr. 
360/2004, cu modificările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
 a) La articolul 1, alineatul 
(2) va avea următorul cuprins: 
 "(2)Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului, 
denumită în continuare A.A.A.S., 
este instituţie publică, cu 
personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului şi în 
coordonarea ministrului 
economiei." 
 b) La articolul 8, alineatul 
(1) va avea următorul cuprins: 
 "- Art. 8 - (1) A.A.A.S. este 
condusă de un preşedinte şi de 
vicepreşedinţi, al căror număr se 
stabileşte în condiţiile art. 1 alin. 
(3)." 
 IX. Ordonanţa Guvernului 
nr. 42/2004 privind organizarea 
activităţii sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 94 din 31 
ianuarie 2004, aprobată cu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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modificări şi completări prin Legea 
nr. 215/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 
 - La anexa nr. 1, definiţia 
Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor va avea următorul 
cuprins: 
 "- Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor - autoritate 
de reglementare şi control în 
domeniul sanitar-veterinar şi 
pentru siguranţa alimentelor, 
organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului şi în 
coordonarea ministrului agriculturii 
şi dezvoltării rurale." 
 X. Alineatul (2) al articolului 
3 din 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: 
 "(2)Din Guvern pot face 
parte: viceprim-miniştri, miniştri 
de stat, precum şi miniştri 
delegaţi, cu însărcinări speciale pe 
lângă prim-ministru, prevăzuţi în 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22. La articolul 33, 
punctul X se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
    "X. 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: 
  a) La articolul 3, alineatul 
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lista Guvernului prezentată 
Parlamentului pentru acordarea 
votului de încredere." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XI. Alineatul (1) al 
articolului 1 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 63/2001 privind 
înfiinţarea Inspectoratului de Stat 
în Construcţii - I.S.C., publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 
2001, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 707/2001, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
 "- Art. 1 - (1) Inspectoratul 
de Stat în Construcţii - I.S.C. se 
organizează ca instituţie publică cu 
personalitate juridică, în 
subordinea Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, 
finanţată integral de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului 

(2) va avea următorul cuprins:  
 "(2) Din Guvern pot face 
parte: viceprim-miniştri, miniştri 
de stat, precum şi miniştri 
delegaţi, cu însărcinări speciale pe 
lângă prim-ministru, prevăzuţi în 
lista Guvernului prezentată 
Parlamentului pentru acordarea 
votului de încredere." 

 
 b) La articolul 15, litera 
d) va avea următorul cuprins: 
"d) secretarii de stat şi 
subsecretarii de stat; " 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 
 

Nemodificat 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice." 

 
 
 

45.  ____________   23. La articolul 33, după 
punctul XI, se introduc două  
noi puncte, punctele XII - XIII, 
cu următorul cuprins: 
      XII. Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.22/2009 privind 
înfiinţarea Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 174 din 19 
martie 2009, aprobată prin Legea 
nr. 113/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum 
urmează: 
            a) La articolul 3, literele 
a), d), e) şi g) vor avea 
următorul cuprins: 
 a) de punere în aplicare a 
politicii şi strategiei sectoriale 
elaborate de MSI în domeniul 
comunicaţiilor electronice, 
comunicaţiilor audiovizuale şi al 
serviciilor poştale; 
................................................ 
 d) de elaborare de norme 
secundare specifice domeniului 
comunicaţiilor electronice şi al 
serviciilor poştale; 
 e) de reprezentare în 
organismele şi organizaţiile 
naţionale, regionale şi 
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internaţionale, ca autoritate de 
reglementare în domeniul 
comunicaţiilor electronice şi al 
serviciilor poştale, şi de 
administrare a resurselor limitate 
din domeniul comunicaţiilor 
electronice; 
................................................. 
 g) de organ de decizie, în 
condiţiile legii, în soluţionarea de 
litigii dintre furnizorii de reţele 
şi/sau servicii de comunicaţii 
electronice, în scopul asigurării 
liberei concurenţe şi al protecţiei 
intereselor utilizatorilor pe pieţele 
acestor servicii;" 
           b) La articolul 10 
alineatul (1), punctele 2, 4, 6, 
7, 9, 11 şi 12 vor avea 
următorul cuprins: 
 „2. asigură, în calitate de 
autoritate de reglementare, 
reprezentarea în instituţii şi în 
organizaţii internaţionale din 
domeniul reglementării 
comunicaţiilor electronice, 
comunicaţiilor audiovizuale, 
echipamentelor radio şi 
echipamentelor terminale de 
comunicaţii electronice, 
compatibilităţii electromagnetice, 
şi serviciilor poştale, susţinând în 
cadrul acestora politica şi strategia 
naţională în domeniu şi poate primi 
mandat pentru a încheia acorduri 
internaţionale cu caracter tehnic; 
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................................................ 
 4. pune în aplicare, în 
condiţiile legii, acorduri 
internaţionale în domeniul 
comunicaţiilor electronice, 
comunicaţiilor audiovizuale, 
echipamentelor radio şi al 
echipamentelor terminale de 
comunicaţii electronice, 
compatibilităţii electromagnetice, 
şi serviciilor poştale; 
................................................. 
 6. elaborează propuneri de 
acte normative în domeniul 
comunicaţiilor electronice, 
comunicaţiilor audiovizuale, 
echipamentelor radio şi 
echipamentelor terminale de 
comunicaţii electronice, 
compatibilităţii electromagnetice, 
precum şi în domeniul serviciilor 
poştale, pe care le înaintează 
Ministerului pentru Societatea 
Informaţională, precum şi 
propuneri de acte normative în 
domeniul alocării şi atribuirii 
frecvenţelor radio, pe care le 
înaintează Secretariatului General 
al Guvernului; 
 7. avizează proiectele de 
acte normative prin care se emit 
reglementări cu privire la 
administrarea şi gestionarea 
frecvenţelor radio, proiectele de 
acte normative prin care se 
reglementează organizarea şi 
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funcţionarea ANCOM precum şi 
alte proiecte de acte normative, la 
solicitarea MSI; 
................................................ 
 9. implementează programe 
de asistenţă financiară de la 
Uniunea Europeană în domeniul 
comunicaţiilor electronice, 
comunicaţiilor audiovizuale, 
echipamentelor radio şi 
echipamentelor terminale de 
telecomunicaţii, inclusiv din 
punctul de vedere al 
compatibilităţii electromagnetice, 
şi serviciilor poştale, care vizează 
capacitatea instituţională a 
ANCOM; 
................................................. 
 11. urmăreşte şi controlează 
aplicarea prevederilor cuprinse în 
actele normative în vigoare sau în 
acordurile internaţionale în 
domeniul comunicaţiilor 
electronice, comunicaţiilor 
audiovizuale, echipamentelor radio 
şi echipamentelor terminale de 
comunicaţii electronice, 
compatibilităţii electromagnetice, 
şi serviciilor poştale, luând măsuri 
pentru prevenirea, înlăturarea şi 
sancţionarea nerespectării acestor 
prevederi, potrivit competenţelor 
stabilite prin acestea; 
 12. soluţionează litigii, în 
condiţiile legi, între furnizorii de 
reţele şi/sau servicii de comunicaţii 
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electronice, în scopul asigurării 
liberei concurenţe şi al protecţiei 
intereselor utilizatorilor finali." 
           c) La articolul 10 
alineatul (2), punctele 11 şi 
201 vor avea următorul 
cuprins: 
 „11. propune Guvernului 
spre adoptare TNABF, după 
obţinerea avizului conform al 
Comisiei Interdepartamentale de 
Radiocomunicaţii pentru atribuirile 
cuprinzând benzi de frecvenţe 
radio cu utilizare guvernamentală 
sau a celor aflate în partaj 
guvernamental/neguvernamental; 
................................................ 
 201 . elaborează norme 
tehnice, inclusiv privind 
exercitarea controlului respectării 
unor obligaţii în domeniul 
comunicaţiilor electronice, 
comunicaţiilor audiovizuale, 
echipamentelor radio şi 
echipamentelor terminale de 
comunicaţii electronice, 
compatibilităţii electromagnetice şi 
serviciilor poştale, precum şi 
pentru utilizarea resurselor limitate 
din domeniul comunicaţiilor 
electronice;" 
 XIII. Legea nr. 255/2010 
privind  exproprierea  pentru cauză  
de  utilitate  publică,  necesară  
realizării  unor  obiective  de 
interes naţional, judeţean şi local, 
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publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 853 din 20 
decembrie 2010, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 
 a) La articolul 2 alineatul 
(3) lit. a) va avea următorul 
cuprins: 
 "a) Departamentul pentru 
Proiecte de Infrastructură și 
Investiții Străine, prin Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România - S.A., 
respectiv Ministerul 
Transporturilor, după caz, direct 
sau prin  Compania Naţională de 
Drumuri Naţionale - S.A.pentru 
lucrările de construcţie de drumuri 
de interes naţional, Ministerul 
Transporturilor, prin Compania 
Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - 
SA, pentru lucrările de construcţie, 
reabilitare şi extindere a 
infrastructurii feroviare publice, 
prin Societatea Comercială de 
Transport cu Metroul Bucureşti 
"Metrorex"- S.A., pentru lucrările 
necesare dezvoltării reţelei de 
transport cu metroul şi de 
modernizare a reţelei existente, 
prin aeroporturile de interes 
naţional, pentru lucrările de 
dezvoltare a infrastructurii 
aeroportuare proprii, precum şi 
pentru lucrările derulate în 
perimetrul de dezvoltare a 
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aeroporturilor privind construcţia 
de drumuri, de infrastructură 
feroviară publică, prin 
administraţiile portuare şi/sau de 
căi navigabile, precum şi instituţiile 
publice din domeniul de activitate 
al transporturilor navale, pentru 
lucrările de construcţie, reabilitare 
şi extindere a infrastructurii de 
transport naval, precum şi pentru 
lucrările portuare de transport 
feroviar şi rutier;" 
 b) La articolul 25 
alineatul (2) va avea următorul 
cuprins: 
 "(2)Proiectele cuprinse în 
programul Ministerului 
Transporturilor, Departamentului 
pentru Proiecte de Infrastructură și 
Investiții Străine,  Ministerului 
Mediului şi Pădurilor, Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
şi Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri 
sau în cele ale autorităţilor 
administraţiei publice judeţene şi 
locale, privind dezvoltarea de 
obiective de interes naţional, 
respectiv de interes judeţean şi 
local, sunt scutite de taxele către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 
prevăzute de Legea nr. 10/1995 
privind calitatea în construcţii, cu 
modificările ulterioare, şi de Legea 
nr. 50/1991, republicată, cu 
modificările şi completările 
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ulterioare." 
 c) Articolul 33 va avea 
următorul cuprins: 
 "Ministerul Transporturilor, 
Departamentul pentru Proiecte de 
Infrastructură și Investiții Străine, 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
şi Ministerul Economiei vor elabora 
normele metodologice de punere 
în aplicare a prezentei legi, care 
vor fi aprobate prin hotărâre a 
Guvernului, cu avizul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară." 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 
46.  Art. 34 - La data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă se abrogă: 
 1. Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 78/2011 privind 
stabilirea unor măsuri 
organizatorice în domeniul 
afacerilor europene, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 682 din 26 
septembrie 2011, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr. 135/2012; 
 2. Alineatul (3) al articolului 
3 din Legea nr. 90/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea 

 Nemodificat  
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Guvernului României şi a 
ministerelor, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
164 din 2 aprilie 2001, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
 3. Articolul V din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 
16/2012 privind stabilirea unor 
măsuri de reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 314 din 10 
mai 2012, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 
132/2012. 
 

47.    Art.II. - (1) Se autorizează 
Ministerul Finanţelor Publice să 
introducă modificările în structura 
bugetului de stat şi în bugetele 
ordonatorilor principali de credite 
pe anul 2013 corespunzător 
prevederilor prezentei legi, la 
propunerea ordonatorilor principali 
de credite, în baza protocoalelor de 
predare-preluare. 
     (2) Se autorizează 
ordonatorii principali de credite să 
detalieze modificările prevăzute la 
alin.(1), să introducă modificările 
corespunzătoare în anexele la 
bugetele proprii şi să le comunice 
Ministerului Finanţelor Publice. 
    (3) Efectuarea modificărilor 
în execuţia bugetului de stat, în 
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condiţiile prezentei legi, se face de 
către ordonatorii principali de 
credite pe baza instrucţiunilor 
elaborate de Ministerul Finanţelor 
Publice în termen de 15 zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
legi. 
     (4) Protocoalele de predare-
preluare se încheie în termen de 
30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi şi cuprind 
prevederile bugetare, execuţia 
bugetară până la data preluării, 
posturile şi structurile de personal 
preluate, patrimoniul aferent 
stabilit pe baza situaţiilor 
financiare întocmite potrivit art. 28 
alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 
82/1991, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi celelalte 
drepturi şi obligaţii ce decurg din 
acestea. 
     (5) Până la introducerea 
modificărilor prevăzute la alin. (1) 
finanţarea instituţiilor cărora li se 
modifică raporturile de 
subordonare sau coordonare 
potrivit prezentei legi se asigură 
din bugetul ordonatorilor principali 
de credite din care se finanţau 
până la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 

 
Autor: Comisia pentru 

administrație publică, amenajarea 
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teritoriului și echilibru ecologic 
 

48.    Art.III. - La data intrării în 
vigoare a prezentei legi: 
 a) art.1 alin.(2) lit. d), f), h) 
şi j), art.2 lit. f), art.3 alin.(1) lit. 
a) pct.4 - 6, 8 – 20 şi 26, art. 7 
alin.(2), (6) şi (7), art.8 alin.(1), 
art.9 alin.(2) şi art.13 alin.(1) - (3) 
şi art.24 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.30/2007 privind 
organizarea și funcționarea 
Ministerului Internelor și Reformei 
Administrative, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, 
aprobată cu modificări prin Legea 
nr.15/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, se abrogă; 
 b) dispoziţiile referitoare la 
domeniul administraţie publică din 
cuprinsul art.1 alin.(2) lit. b), art.3 
alin.(1) lit. a) pct.1 şi 22 şi lit. c) 
pct.1 şi ale art.9 alin.(1) din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.30/2007, aprobată 
cu modificări prin Legea 
nr.15/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, îşi 
încetează aplicabilitatea. 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 
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