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ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind stabilirea unor mãsuri de reorganizare
în cadrul administraþiei publice centrale
Având în vedere Hotãrârea Parlamentului nr. 5/2004 pentru aprobarea modificãrii structurii ºi componenþei Guvernului,
în vederea stabilirii mãsurilor care sã permitã desfãºurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a
activitãþii ministerelor, organelor de specialitate ale administraþiei publice centrale, instituþiilor publice ºi structurilor din
cadrul administraþiei publice centrale, elemente care vizeazã interesul public ºi constituie situaþii de urgenþã ºi extraordinare,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituþia României, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
Art. 1. Ñ (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului
funcþioneazã:
a) Cancelaria Primului-Ministru;
b) Secretariatul General al Guvernului;
c) Departamentul pentru Relaþia cu Parlamentul, condus
de ministrul delegat pentru relaþia cu Parlamentul, structurã
cu personalitate juridicã, finanþat prin bugetul Secretariatului
General al Guvernului; ministrul delegat pentru relaþia cu
Parlamentul are calitatea de ordonator terþiar de credite;
d) Departamentul pentru Relaþii Interetnice, structurã fãrã
personalitate juridicã, în subordinea primului-ministru ºi în

coordonarea ministrului pentru coordonarea Secretariatului
General al Guvernului; Departamentul pentru Relaþii
Interetnice preia Oficiul pentru problemele romilor din cadrul
Secretariatului General al Guvernului, inclusiv Unitatea de
implementare a Programului PHARE nr. RO/2002/000Ñ
586.01.02 ”Sprijin pentru strategia naþionalã de îmbunãtãþire
a situaþiei romilorÒ;
e) Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitãþilor din domeniile apãrãrii naþionale, integrãrii
europene ºi justiþiei, structurã fãrã personalitate juridicã.
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(2) Organizarea ºi funcþionarea Cancelariei PrimuluiMinistru se stabilesc prin decizie a primului-ministru.
(3) Organizarea ºi funcþionarea aparatului de lucru al
Guvernului ºi a structurilor prevãzute la alin. (1) lit. b)Ñd)
se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
(4) Organizarea ºi funcþionarea structurii prevãzute la
alin. (1) lit. e) se stabilesc prin decizie a primului-ministru,
la propunerea ministrului de stat pentru coordonarea activitãþilor din domeniile apãrãrii naþionale, integrãrii europene
ºi justiþiei.
Art. 2. Ñ (1) Cancelaria Primului-Ministru preia:
a) Corpul de Control al Guvernului, instituþie publicã în
coordonarea primului-ministru ºi în subordinea Autoritãþii
Naþionale de Control, cu personalitate juridicã, care se
desfiinþeazã;
b) Departamentul pentru Analizã Instituþionalã ºi Socialã,
structurã în aparatul de lucru al Guvernului, fãrã personalitate juridicã;
c) Departamentul Purtãtorului de Cuvânt al Guvernului
ºi Relaþii cu Presa, structurã în aparatul de lucru al
Guvernului, fãrã personalitate juridicã;
d) Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structurã în aparatul de lucru al Guvernului, fãrã personalitate
juridicã;
e) Oficiul pentru gestionarea relaþiilor cu Republica
Moldova, structurã fãrã personalitate juridicã în cadrul
Secretariatului General al Guvernului;
f) Unitatea de management a proiectului pentru implementarea ºi monitorizarea programului ce se va conveni
cu Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare
(BIRD) în cadrul viitorului împrumut de ajustare programaticã (PAL) Ñ UMPÑPAL, înfiinþatã prin Hotãrârea
Guvernului nr. 856/2003 pentru înfiinþarea Unitãþii de
management a proiectului privind reforma administraþiei
publice;
g) Biroul relaþii cu publicul din cadrul Agenþiei pentru
Strategii Guvernamentale;
h) corpul de consilieri ai primului-ministru, compartimentul pentru monitorizarea marilor programe de interes
naþional cuprinse în Programul de guvernare, aparatul tehnic al corpului de consilieri, cabinetul primului-ministru, cancelaria primului-ministru, compartimentul documente secrete
ºi compartimentul care asigurã protocolul primului-ministru Ñ
din cadrul fostului aparat de lucru al primului-ministru.
(2) Aparatul de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementãrii programelor cu finanþare internaþionalã
ºi urmãrirea aplicãrii acquisului comunitar face parte din
structura Cancelariei Primului-Ministru.
(3) Atribuþiile principale ale aparatului de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementãrii programelor cu
finanþare internaþionalã ºi urmãrirea aplicãrii acquisului
comunitar constau în:
a) verificarea sesizãrilor cu privire la conflictul de interese, potrivit prevederilor titlului IV al cãrþii I din Legea
nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenþei în exercitarea demnitãþilor publice, a funcþiilor
publice ºi în mediul de afaceri, prevenirea ºi sancþionarea
corupþiei, cu modificãrile ulterioare;
b) asigurarea coordonãrii luptei antifraudã ºi de protejare efectivã ºi echivalentã a intereselor financiare ale
Uniunii Europene în România, în calitate de punct unic de
contact cu Oficiul European de Luptã Antifraudã (OLAF);
c) exercitarea controlului asupra activitãþii autoritãþilor ºi
instituþiilor publice centrale ºi locale, dispus de primul-ministru;
d) verificarea sesizãrilor primite de primul-ministru;
e) îndeplinirea oricãror alte atribuþii stabilite prin acte
normative sau prin decizii ale primului-ministru.

(4) Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã, Autoritatea Naþionalã de Control va
asigura ºi coordonarea activitãþii corpurilor de control din
cadrul ministerelor ºi autoritãþilor publice centrale ºi va
efectua ºi controlul administrativ intern privind verificarea
respectãrii prevederilor legale în ministere, instituþii publice
centrale ºi locale ºi la alte organe de specialitate.
(5) Compartimentul specializat din cadrul Cancelariei
Primului-Ministru asigurã gestionarea ºi întreþinerea sistemului informatic al instituþiilor ºi structurilor care
funcþioneazã în sediul Guvernului, precum ºi al altor
instituþii ºi structuri din cadrul aparatului de lucru al
Guvernului, reactualizând permanent evidenþa echipamentelor, a software-ului ºi a serviciilor din sistemul informatic.
(6) În structura Cancelariei Primului-Ministru se organizeazã Secretariatul Permanent pentru Afaceri Europene
care oferã asistenþã tehnicã Comitetului Executiv pentru
Integrare Europeanã, constituit prin Hotãrârea Guvernului
nr. 1.508/2002 privind constituirea Comitetului Executiv pentru Integrare Europeanã.
(7) Cancelaria Primului-Ministru asigurã secretariatul
tehnic al Comisiei anti-sãrãcie ºi promovare a incluziunii
sociale Ñ CASPIS, constituitã prin Hotãrârea Guvernului
nr. 705/2002 privind constituirea, organizarea ºi funcþionarea Comisiei anti-sãrãcie ºi promovare a incluziunii
sociale Ñ CASPIS.
(8) Centrul ”Eudoxiu HurmuzachiÒ pentru românii de pretutindeni, înfiinþat prin Legea nr. 150/1998 privind acordarea de sprijin comunitãþilor româneºti de pretutindeni ca
instituþie publicã cu personalitate juridicã, precum ºi
Redacþia Publicaþiilor pentru Strãinãtate, finanþatã din venituri proprii ºi din subvenþii acordate de la bugetul de stat,
trec în subordinea Cancelariei Primului-Ministru.
(9) În exercitarea atribuþiilor care îi revin ºeful
Cancelariei Primului-Ministru emite ordine ºi instrucþiuni, în
condiþiile legii.
(10) Personalul preluat de Cancelaria Primului-Ministru
potrivit prevederilor prezentei ordonanþe de urgenþã îºi
pãstreazã statutul profesional deþinut la data preluãrii.
Art. 3. Ñ (1) Primul-ministru coordoneazã în mod direct:
a) Autoritatea Naþionalã de Reglementare în Domeniul
Energiei, instituþie publicã cu personalitate juridicã, finanþatã
integral din venituri proprii;
b) Autoritatea Naþionalã de Reglementare în Domeniul
Gazelor Naturale, instituþie publicã cu personalitate juridicã,
finanþatã integral din venituri proprii;
c) Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci, organ de specialitate al administraþiei publice centrale, cu personalitate
juridicã, din subordinea Guvernului, finanþat integral din
venituri proprii;
d) Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale, organ de
specialitate al administraþiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Guvernului;
e) Administraþia Naþionalã a Rezervelor de Stat, organ
de specialitate al administraþiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Guvernului;
f) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale,
organ de specialitate al administraþiei publice centrale, cu
personalitate juridicã, în subordinea Guvernului;
g) Oficiul Registrului Naþional al Informaþiilor Secrete
de Stat, instituþie publicã cu personalitate juridicã în
subordinea Guvernului.
(2) Primul-ministru coordoneazã, prin Cancelaria
Primului-Ministru:
a) Autoritatea Naþionalã de Reglementare în
Comunicaþii, instituþie publicã cu personalitate juridicã, în
subordinea Guvernului, finanþatã integral din venituri proprii;
b) Autoritatea Naþionalã de Reglementare pentru
Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã, instituþie
publicã de interes naþional, cu personalitate juridicã,
finanþatã integral din venituri proprii;
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c) Comisia Naþionalã pentru Controlul Activitãþilor
Nucleare, instituþie publicã de interes naþional, cu personalitate juridicã, finanþatã integral din venituri proprii;
d) Autoritatea pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului, instituþie de interes public, cu personalitate juridicã, în subordinea Guvernului, finanþatã integral
din venituri proprii;
e) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare,
instituþie de specialitate a administraþiei publice centrale, cu
personalitate juridicã, în subordinea Guvernului;
f) Agenþia Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor,
organ de specialitate al administraþiei publice centrale, cu
personalitate juridicã, în subordinea Guvernului, finanþatã
din venituri proprii ºi subvenþii de la bugetul de stat, prin
bugetul Cancelariei Primului-Ministru;
g) Oficiul Naþional de Prevenire ºi Combatere a Spãlãrii
Banilor, organ de specialitate al administraþiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Guvernului,
finanþat de la bugetul de stat; preºedintele oficiului are calitatea de ordonator principal de credite;
h) Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor,
organ de specialitate al administraþiei publice centrale, cu
personalitate juridicã, în subordinea Guvernului;
i) Agenþia Românã pentru Investiþii Strãine, organ de
specialitate al administraþiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Guvernului;
j) Agenþia Naþionalã pentru Sport, organ de specialitate
al administraþiei publice centrale, cu personalitate juridicã,
în subordinea Guvernului;
k) Agenþia Naþionalã pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii
ºi Cooperaþie, organ de specialitate al administraþiei publice
centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Guvernului;
l) Agenþia Nuclearã, organ de specialitate al administraþiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Guvernului;
m) Autoritatea Naþionalã pentru Tineret, care se
înfiinþeazã ca organ de specialitate al administraþiei publice
centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Guvernului,
prin preluarea activitãþii din domeniul tineretului de la
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului.
(3) Activitãþile instituþiilor publice ºi organelor de specialitate ale administraþiei publice centrale, prevãzute la
alin. (1) ºi (2), pot fi trecute, prin decizie a primului-ministru,
în coordonarea miniºtrilor de stat, a miniºtrilor sau miniºtrilor delegaþi.
(4) Bugetele de venituri ºi cheltuieli ale instituþiilor
publice ºi organelor de specialitate ale administraþiei
publice centrale, prevãzute la alin. (1) lit. a)Ñc) ºi alin. (2)
lit. a)Ñc), se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.
(5) Finanþarea organelor de specialitate ale administraþiei
publice centrale, prevãzute la alin. (2) lit. h)Ñm), se
asigurã de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei
Primului-Ministru.
(6) Organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale
pentru Tineret se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
(7) În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare
a prezentei ordonanþe de urgenþã, Guvernul va aproba
reorganizarea Autoritãþii pentru Valorificarea Activelor
Bancare, prin comasarea, prin absorbþie, cu Autoritatea
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, în
cadrul cãreia se vor prelua drepturile, obligaþiile ºi atribuþiile
Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor
Statului, stabilite prin acte normative ºi acorduri
internaþionale.
Art. 4. Ñ (1) Ministrul de stat pentru coordonarea activitãþilor din domeniile apãrãrii naþionale, integrãrii europene

3

ºi justiþiei este ajutat în activitatea sa de 3 consilieri de
stat.
(2) Ministrul de stat, ministrul economiei ºi comerþului, ºi
ministrul de stat, ministrul administraþiei ºi internelor, sunt
ajutaþi în activitatea lor, pe lângã secretarii de stat, ºi de
cãtre un consilier de stat. Posturile de consilier de stat
sunt cuprinse în numãrul total de posturi aprobat pentru
Ministerul Economiei ºi Comerþului, respectiv pentru
Ministerul Administraþiei ºi Internelor.
(3) Consilierii de stat prevãzuþi la alin. (1) ºi (2) sunt
numiþi ºi revocaþi în ºi din funcþie prin decizie a primuluiministru, la propunerea miniºtrilor de stat.
Art. 5. Ñ (1) Secretariatul General al Guvernului preia
în structurã compartimentul cu probleme speciale din cadrul
fostului aparat de lucru al primului-ministru.
(2) Secretariatul General al Guvernului asigurã, la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepþia
Cancelariei Primului-Ministru, organizarea sistemului pentru
protecþia informaþiilor clasificate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecþia informaþiilor clasificate.
(3) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General
al Guvernului coordoneazã:
a) Agenþia pentru Strategii Guvernamentale, organ de
specialitate al administraþiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Guvernului;
b) Comisia Naþionalã de Prognozã, organ de specialitate
al administraþiei publice centrale, cu personalitate juridicã,
în subordinea Guvernului;
c) Institutul Naþional de Statisticã, organ de specialitate
al administraþiei publice centrale, cu personalitate juridicã,
în subordinea Guvernului.
(4) Finanþarea activitãþii organelor de specialitate ale
administraþiei publice centrale, prevãzute la alin. (3), se
asigurã de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului
General al Guvernului.
(5) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General
al Guvernului are calitatea de ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepþia
Cancelariei Primului-Ministru.
Art. 6. Ñ (1) Se înfiinþeazã Ministerul Agriculturii,
Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale ºi Ministerul Mediului ºi
Gospodãririi Apelor prin reorganizarea Ministerului
Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului.
(2) Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor coordoneazã din punct de vedere metodologic activitatea Gãrzii
Naþionale de Mediu, instituþie publicã aflatã în subordinea
Autoritãþii Naþionale de Control.
(3) Posturile ºi funcþiile publice necesare înfiinþãrii
Ministerului Mediului ºi Gospodãririi Apelor se stabilesc pe
bazã de protocol între Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi
Dezvoltãrii Rurale ºi Ministerul Mediului ºi Gospodãririi
Apelor, dupã completarea cadrului organizatoric al
Ministerului Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale, conform Hotãrârii Guvernului nr. 209/2004 privind redistribuirea
de posturi ºi fonduri aferente în vederea întãririi structurilor
cu atribuþii în procesul aderãrii la Uniunea Europeanã din
cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului.
Art. 7. Ñ Se înfiinþeazã Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
prin reorganizarea Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi
Tineretului.
Art. 8. Ñ (1) Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului îºi realizeazã atribuþiile în domeniul turismului
prin Autoritatea Naþionalã pentru Turism, care se înfiinþeazã
ca organ de specialitate al administraþiei publice centrale,
cu personalitate juridicã, în subordinea ministerului.
(2) Conducerea Autoritãþii Naþionale pentru Turism este
asiguratã de un preºedinte cu rang de secretar de stat,
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numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea
ministrului transporturilor, construcþiilor ºi turismului.
(3) Organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale pentru Turism se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
Art. 9. Ñ (1) Ministrul delegat pentru coordonarea autoritãþilor de control asigurã coordonarea Oficiului Român
pentru Drepturile de Autor, organ de specialitate al
administraþiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în
subordinea Guvernului.
(2) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor este
finanþat de la bugetul de stat prin bugetul Autoritãþii
Naþionale de Control.
Art. 10. Ñ Ca urmare a desemnãrii Ministerului
Finanþelor Publice ca autoritate de management pentru
Cadrul de sprijin comunitar ºi ca autoritate de management
pentru Fondul de coeziune, personalul ºi posturile preluate
de Ministerul Finanþelor Publice de la Ministerul Integrãrii
Europene îºi pãstreazã funcþiile publice specifice ºi salarizarea aferentã acestora, prevãzute de Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea ºi
funcþionarea unor ministere, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 308/2001, cu modificãrile ulterioare,
pânã la intrarea în vigoare a legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcþionarii publici.
Art. 11. Ñ Evaluarea coºului minim de consum se realizeazã sub coordonarea Ministerului Muncii, Solidaritãþii
Sociale ºi Familiei.
Art. 12. Ñ (1) Reglementarea aspectelor determinate de
aplicarea mãsurilor de reorganizare prevãzute de prezenta
ordonanþã de urgenþã se face prin acte normative adoptate
de Guvern, la propunerea ministerelor ºi celorlalte organe
de specialitate ale administraþiei publice implicate.
(2) Ministerele, celelalte autoritãþi ale administraþiei
publice ºi instituþiile publice nou-înfiinþate sau care preiau
activitãþi de la alte instituþii publice ori structuri vor prelua,
pe bazã de protocol, toate drepturile ºi obligaþiile instituþiei,
structurii sau activitãþii preluate, inclusiv bunurile mobile ºi
imobile aflate în administrarea sau, dupã caz, în proprietatea acestora.
Art. 13. Ñ (1) Se autorizeazã Ministerul Finanþelor
Publice sã introducã modificãrile în structura bugetului de
stat pe anul 2004, corespunzãtor prevederilor prezentei
ordonanþe de urgenþã, la propunerea ordonatorilor principali
de credite, pe baza protocoalelor de predare-primire.
(2) Protocoalele de predare-primire se încheie în termen
de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei
ordonanþe de urgenþã ºi cuprind prevederile bugetare,
execuþia bugetarã pânã la data preluãrii, structurile de personal preluate, precum ºi celelalte drepturi ºi obligaþii
prevãzute la art. 12.
(3) Pânã la introducerea modificãrilor prevãzute la
alin. (1) în bugetul de stat ºi în bugetele ordonatorilor principali de credite, finanþarea acestora se va asigura din
bugetele ordonatorilor principali de credite existenþi înainte
de modificarea structurii ºi componenþei Guvernului, potrivit
Hotãrârii Parlamentului nr. 5/2004 pentru aprobarea modificãrii structurii ºi componenþei Guvernului, ºi, respectiv,
înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanþe de
urgenþã.
(4) Deschiderea creditelor bugetare se efectueazã din
bugetele ordonatorilor principali de credite existenþi înainte
de modificarea structurii ºi componenþei Guvernului, potrivit
Hotãrârii Parlamentului nr. 5/2004, ºi, respectiv, înainte de
intrarea în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã ºi se

aprobã de ordonatorii principali de credite ai instituþiilor
publice înfiinþate sau rezultate în urma reorganizãrii, în
condiþiile prezentei ordonanþe de urgenþã.
(5) Personalul instituþiilor care se reorganizeazã sau îºi
schimbã raporturile de subordonare conform prezentei ordonanþe de urgenþã îºi menþine, pânã la data intrãrii în
vigoare a noii legi a salarizãrii personalului din instituþiile
publice, nivelul salarizãrii prevãzut prin actele normative în
vigoare.
(6) Efectuarea modificãrilor în execuþia bugetului de stat,
în condiþiile prezentei ordonanþe de urgenþã, se va face de
cãtre ordonatorii principali de credite, pe baza precizãrilor
Ministerului Finanþelor Publice.
Art. 14. Ñ (1) Numãrul maxim de posturi în aparatul de
lucru al Guvernului, cu excepþia Departamentului pentru
Relaþia cu Parlamentul, finanþate potrivit legii, se suplimenteazã cu 97 de posturi, peste cele preluate ca urmare a
mãsurilor de reorganizare prevãzute de prezenta ordonanþã
de urgenþã.
(2) Finanþarea celor 97 de posturi prevãzute la alin. (1)
se asigurã din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia
Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2004, prin
suplimentarea în mod corespunzãtor a bugetelor
Cancelariei Primului-Ministru ºi Secretariatului General al
Guvernului.
(3) În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare
a prezentei ordonanþe de urgenþã, miniºtrii de stat coordonatori vor propune Guvernului mãsuri de reorganizare a
autoritãþilor ºi instituþiilor publice din subordinea Guvernului
sau ministerelor, dupã caz. Mãsurile de reorganizare vor
viza reducerea numãrului de posturi ºi a fondurilor aferente, astfel încât sã se asigure cel puþin acoperirea suplimentãrilor prevãzute la alin. (1) ºi (2).
Art. 15. Ñ În cuprinsul actelor normative în vigoare,
urmãtoarele denumiri se înlocuiesc, în mod corespunzãtor
prevederilor prezentei ordonanþe de urgenþã, dupã cum
urmeazã:
a) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului cu
Autoritatea Naþionalã pentru Tineret, în cazul prevederilor
care reglementeazã activitatea de tineret, ºi cu Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii, în cazul celorlalte prevederi;
b) Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului cu
Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale ºi, respectiv, cu Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor.
Art. 16. Ñ Actele normative în care sunt prevãzute
ministerele, organele de specialitate ale administraþiei
publice centrale ºi instituþiile publice, care se desfiinþeazã,
se reorganizeazã ori îºi schimbã raporturile de subordonare
sau de coordonare, dupã caz, potrivit prevederilor prezentei
ordonanþe de urgenþã, se modificã în mod corespunzãtor.
Art. 17. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 32/1998 privind
organizarea cabinetului demnitarului din administraþia
publicã centralã, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 760/2001, se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ (1) În sensul prezentei ordonanþe, prin demnitar din administraþia publicã centralã, denumit în continuare
demnitar, se înþelege: primul-ministru, ministrul de stat,
ministrul, ministrul delegat, ºeful Cancelariei PrimuluiMinistru, secretarul de stat din cadrul ministerelor, conducãtorul organelor de specialitate ale administraþiei publice
centrale în subordinea Guvernului, precum ºi prefectul ca
reprezentant al Guvernului.
(2) Secretarii de stat din ministere nu beneficiazã
de prevederile referitoare la organizarea cabinetului
demnitarului.Ò
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2. Anexa nr. 1 ”Numãrul maxim de posturi din cabinetul
demnitarului, pe funcþii ºi niveluri de demnitariÒ va avea
urmãtorul cuprins:
Funcþii în cabinetul demnitarului
”Nr.
crt.

Demnitar

Director
de cabinet

Asistent
de cabinet

Consilier
personal

Secretar
personal

Curier
personal

1. Prim-ministru

1

3

14

3

2

2. Ministru de stat

1

3

11

2

2

3. Ministru,
ministru delegat,
ºeful Cancelariei
Primului-Ministru

1

3

8

2

2

4. Conducãtor de
organ de
specialitate al
administraþiei
publice centrale
în subordinea
Guvernului

1

1

1

1

1

5. Prefect

1

2

2

1

1Ò

Art. 18. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritãþile
administraþiei publice ºi instituþiile publice, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 247/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Alineatul (3) al articolului 1 va avea urmãtorul
cuprins:
”(3) Cheltuielile de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanþe, cuprinse în bugetele Administraþiei
Prezidenþiale, Parlamentului, Cancelariei Primului-Ministru,
Secretariatului General al Guvernului ºi instituþiilor din
domeniul apãrãrii þãrii, ordinii publice ºi siguranþei naþionale,
se stabilesc prin normative proprii.Ò
2. În tot cuprinsul ordonanþei, cuvintele: ”ministruÒ ºi
”miniºtriÒ se înlocuiesc cu sintagmele: ”ministru de statÒ,
”ministruÒ, ”ministru delegatÒ ºi, respectiv, ”miniºtri de
statÒ, ”miniºtriÒ, ”miniºtri delegaþiÒ.
Art. 19. Ñ (1) Anexa nr. VII/2b la Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 191/2002 privind creºterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar
salarizat potrivit Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã
pentru personalul contractual din sectorul bugetar ºi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II ºi III la Legea
nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de
bazã în sectorul bugetar ºi a indemnizaþiilor pentru persoane care ocupã funcþii de demnitate publicã, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din
24 decembrie 2002, aprobatã cu modificãri prin Legea
nr. 220/2003, cu modificãrile ulterioare, se completeazã cu
o nouã poziþie, poziþia nr. 11, cu urmãtorul cuprins:
Nr.
crt.

”11.

Funcþia

Ministru de stat

Indemnizaþia
(lei)

41.999.000Ò

(2) Indemnizaþiei stabilite pentru ministrul de stat conform alin. (1) i se aplicã reglementãrile incidente cuprinse
în Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 123/2003 privind
creºterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 919 din 22 decembrie 2003.
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Art. 20. Ñ Alineatul (4) al articolului 25 din Legea
nr. 90/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Guvernului
României ºi a ministerelor, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins:
”(4) Dezbaterile din ºedinþele Guvernului ºi modul de
adoptare a actelor acestuia, precum ºi a oricãror alte
mãsuri stabilite se înregistreazã pe bandã magneticã ºi se
consemneazã, în scris, în stenograma ºedinþei, certificatã
de ºeful Cancelariei Primului-Ministru ºi pãstratã, conform
legii, în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.Ò
Art. 21. Ñ Prevederile prezentei ordonanþe de urgenþã
se completeazã în mod corespunzãtor cu dispoziþiile Legii
nr. 90/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 22. Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 142/2000 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea
Agenþiei SAPARD pentru implementarea tehnicã ºi financiarã a Instrumentului special de preaderare pentru agriculturã ºi dezvoltare ruralã, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 471 din 28 septembrie 2000, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 309/2001, cu modificãrile
ulterioare, se modificã ºi se completeazã dupã cum
urmeazã:
1. La articolul 1, alineatul (3) va avea urmãtorul
cuprins:
”(3) Agenþia SAPARD are în structurã 8 birouri regionale de implementare a Programului SAPARD, amplasate
potrivit regiunilor de dezvoltare constituite în temeiul Legii
nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionalã în România, cu
modificãrile ulterioare, astfel:
a) Biroul regional de implementare a Programului
SAPARD Regiunea 1 Nord-Est, pentru Regiunea 1 NordEst, pentru teritoriile judeþelor Bacãu, Botoºani, Iaºi, Neamþ,
Suceava ºi Vaslui;
b) Biroul regional de implementare a Programului
SAPARD Regiunea 2 Sud-Est, pentru Regiunea 2 Sud-Est,
pentru teritoriile judeþelor Brãila, Buzãu, Constanþa, Galaþi,
Tulcea ºi Vrancea;
c) Biroul regional de implementare a Programului
SAPARD Regiunea 3 Sud-Muntenia, pentru Regiunea 3
Sud-Muntenia, pentru teritoriile judeþelor Argeº, Cãlãraºi,
Dâmboviþa, Giurgiu, Ialomiþa, Prahova ºi Teleorman;
d) Biroul regional de implementare a Programului
SAPARD Regiunea 4 Sud-Vest-Oltenia, pentru Regiunea 4
Sud-Vest-Oltenia, pentru teritoriile judeþelor Gorj, Dolj,
Mehedinþi, Olt ºi Vâlcea;
e) Biroul regional de implementare a Programului
SAPARD Regiunea 5 Vest România, pentru Regiunea 5
Vest România, pentru teritoriile judeþelor Arad, CaraºSeverin, Hunedoara ºi Timiº;
f) Biroul regional de implementare a Programului
SAPARD Regiunea 6 Nord-Vest, pentru Regiunea 6 NordVest, pentru teritoriile judeþelor Bihor, Bistriþa-Nãsãud, Cluj,
Maramureº, Sãlaj ºi Satu Mare;
g) Biroul regional de implementare a Programului
SAPARD Regiunea 7 Centru, pentru Regiunea 7 Centru,
pentru teritoriile judeþelor Alba, Braºov, Covasna, Harghita,
Mureº ºi Sibiu;
h) Biroul regional de implementare a Programului
SAPARD Regiunea 8 BucureºtiÑIlfov, pentru Regiunea 8
BucureºtiÑIlfov, pentru teritoriile municipiului Bucureºti ºi
judeþului Ilfov.Ò
2. La articolul 1, dupã alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
”(4) Conducãtorii birourilor regionale de implementare a
Programului SAPARD se subordoneazã directorului general
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al Agenþiei SAPARD ºi sunt asimilaþi cu funcþia de director,
iar ºefii de compartimente cu funcþia de ºef serviciu.Ò
3. La articolul 2, alineatele (4) ºi (5) se abrogã.
4. La articolul 3, dupã alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (5), cu urmãtorul cuprins:
”(5) Agenþia SAPARD va prelua de la Ministerul
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului 50 de posturi
împreunã cu personalul aferent. Personalul se va prelua
fãrã examen sau concurs ºi va beneficia de aceleaºi dreptrui salariale ca ºi personalul angajat în cadrul Agenþiei
SAPARD.Ò
5. La articolul 5, alineatul (2) va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Cele 8 birouri regionale de implementare a
Programului SAPARD utilizeazã câte un autoturism pentru
transport de persoane ºi câte trei autoturisme pentru activitãþi specifice.Ò
6. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 8. Ñ (1) Agenþia SAPARD va elabora manualele
de proceduri ºi instrucþiuni de lucru care se vor aplica
dupã conferirea managementului asistenþei de cãtre
Comisia Europeanã.
(2) În vederea îndeplinirii atribuþiilor de verificare, evaluare ºi control al proiectelor, atât înainte, cât ºi dupã
aprobarea plãþii acestora, Agenþia SAPARD are dreptul sã

solicite informaþii de la ministere ºi autoritãþi ale administraþiei publice centrale, de la autoritãþile administraþiei
publice locale ºi de la alte instituþii publice.Ò
Art. 23. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã, se abrogã:
a) art. 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 217/2000 privind aprobarea coºului minim de consum
lunar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 606 din 25 noiembrie 2000, aprobatã prin Legea
nr. 554/2001;
b) art. 1, art. 2 ºi art. 16 alin. (8) lit. c) din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor
mãsuri privind înfiinþarea, organizarea, reorganizarea sau
funcþionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al
Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate
ale administraþiei publice centrale ºi a unor instituþii publice,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464
din 29 iunie 2003, cu modificãrile ulterioare;
c) art. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.508/2002 privind
constituirea Comitetului Executiv pentru Integrare
Europeanã, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 4 din 8 ianuarie 2003.
Art. 24. Ñ Orice alte dispoziþii contrare prezentei ordonanþe de urgenþã se modificã în mod corespunzãtor sau se
abrogã, dupã caz.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Eugen Bejinariu
ªeful Cancelariei Primului-Ministru,
Alin Teodorescu
Ministrul muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei,
Elena Dumitru
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 23 martie 2004.
Nr. 11.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind recunoaºterea Fundaþiei ”PRO PIANO ROMÂNIAÒ
ca fiind de utilitate publicã
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. 39
alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaþii ºi
fundaþii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se recunoaºte Fundaþia ”PRO PIANO ROMÂNIAÒ, persoanã juridicã de drept privat, fãrã scop patrimonial, cu sediul în municipiul
Bucureºti, aleea Pãdurea Craiului nr. 1, bl. H3, sc. 1, et. 2, ap. 11, sectorul 3,
ca fiind de utilitate publicã.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 18 martie 2004.
Nr. 384.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind finanþarea proiectului ”Remember: primele medalii olimpice ale atletismului românesc,
Roma 1960Ò din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României
Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. i) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 163/2001 privind
reglementarea unor mãsuri financiare, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 364/2002, cu modificãrile ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã finanþarea proiectului ”Remember:
primele medalii olimpice ale atletismului românesc, Roma
1960Ò.
Art. 2. Ñ (1) Finanþarea proiectului prevãzut la art. 1,
aprobat prin Hotãrârea Consiliului interministerial pentru
imagine externã nr. 9 din 18 martie 2004, se asigurã, în
limita sumei de 480 milioane lei, din bugetul Secretariatului

General al Guvernului pe anul 2004, de la capitolul 72.01
”Alte acþiuniÒ, subcapitolul 13 ”Programe de informare ºi
prezentare a imaginii RomânieiÒ, titlul ”TransferuriÒ, prin
Agenþia Naþionalã pentru Sport.
(2) Finanþarea se face pe bazã de contract de finanþare
încheiat între Agenþia Naþionalã pentru Sport ºi Fundaþia
”Atletismul RomânescÒ, cu plata în avans de pânã la 30%.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Eugen Bejinariu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureºti, 18 martie 2004.
Nr. 390.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervã
bugetarã la dispoziþia Guvernului pe anul 2004, pentru Agenþia Naþionalã pentru Sport
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finanþele publice, cu modificãrile ulterioare, ºi al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã suplimentarea bugetului
Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervã
bugetarã la dispoziþia Guvernului pe anul 2004, la capitolul
59.01 ”Culturã, religie ºi acþiuni privind activitatea sportivã
ºi de tineretÒ, titlul ”TransferuriÒ, cu suma de 5.525.000 mii lei,
pentru Agenþia Naþionalã pentru Sport.
(2) Utilizarea sumei prevãzute la alin. 1 se face pentru
acoperirea cheltuielilor privind organizarea festivitãþilor de
aniversare a 90 de ani de activitate a Comitetului Olimpic
Român, conform bugetului estimat pentru derularea acestei
acþiuni ºi prevãzut în anexa care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor Publice
sã introducã modificãrile corespunzãtoare în structura bugetului de stat ºi în volumul ºi structura bugetului
Secretariatului General al Guvernului pe anul 2004.
Art. 3. Ñ Cu sumele rãmase neutilizate se reîntregeºte
Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, pânã
la data de 30 iunie 2004.
Art. 4. Ñ Secretariatul General al Guvernului ºi alte
organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare a
sumei alocate potrivit prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Eugen Bejinariu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 23 martie 2004.
Nr. 399.

ANEXÃ
FINANÞAREA

cheltuielilor privind organizarea festivitãþilor de aniversare a 90 de ani de la înfiinþarea Comitetului Olimpic Român
Ñ mii lei Ñ
1. Cheltuieli de cazare
360.000
Ñ Hotel AthŽnŽe PalaceÑHilton, invitaþi strãini
330.000
Ñ Complex Olimpic Sydney 2000, invitaþi români
30.000
2. Program artistic
810.000
Ñ Filarmonica ”George EnescuÒ
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3.
Ñ
Ñ
Ñ
4.
Ñ
Ñ
5.
Ñ
Ñ
Ñ
6.
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
7.
Ñ
Ñ
8.
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Închiriere de locaþii
Filarmonica ”George EnescuÒ Ñ Sala Mare de Concerte ºi Foaierul Ateneului Român
Muzeul Naþional de Artã Ñ Sala Tronului
Hotel AthŽnŽe PalaceÑHilton Ñ Sala ”Regina MariaÒ pentru douã conferinþe de presã, 200 de persoane
Materiale promoþionale
Leonte & Co., medalie aniversarã + cutie Ñ 1.000 buc., insignã aniversarã + sãculeþ Ñ 250 buc.
Regia Autonomã ”Monetãria StatuluiÒ, ordin olimpic + cutie Ñ 2 buc.
Tipãrituri
Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, album aniversar ”România Olimpicã Õ90Ò
Bv McCann-Erickson, afiº aniversar, invitaþii, mape etc.
Societatea Comercialã ”ROMFILATELIAÒ, etui coliþã timbre Ñ 1.000 buc.
Servicii de reprezentare ºi protocol
Bv McCann-Erickson, agenþie de servicii media
Casa Auto Ñ S.R.L. ºi ROMCAR Ñ închiriere de autoturisme ºi transport
Hotel AthŽnŽe PalaceÑHilton Ñ cocktail pentru douã conferinþe de presã, 200 de persoane
Societatea Comercialã ”Parc HotelsÒ Ñ S.A., dineu de galã, 200 de persoane
Societatea Comercialã Casa ”DoinaÒ, prânz oficial, 50 de persoane
Servicii masã
Hotel AthŽnŽe PalaceÑHilton, invitaþi strãini
Complex Olimpic Sydney 2000, invitaþi români
Cheltuieli neprevãzute

692.500
202.500
405.000
85.000
935.500
895.000
40.500
1.045.200
708.700
324.000
12.500
1.571.400
648.000
405.000
72.900
405.000
40.500
70.500
40.500
30.000
40.500

TOTAL GENERAL:

5.525.600
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului,
prevãzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judeþul Suceava
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finanþele publice, cu modificãrile ulterioare, ºi al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004,
cu suma de 1.000.000 mii lei, pentru judeþul Suceava, din
Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului,
prevãzut în bugetul de stat pe anul 2004 ºi alocarea acesteia Consiliului Local al Oraºului Siret, judeþul Suceava,
pentru continuarea lucrãrilor de amenajare a unui dig de

protecþie, precum ºi de regularizare a celor douã pâraie
care se revarsã în râul Siret.
Art. 2. Ñ Utilizarea sumei prevãzute la art. 1 se face
de cãtre ordonatorul principal de credite, potrivit dispoziþiilor
legale.
Art. 3. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor Publice
sã introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi în
structura bugetului de stat pe anul 2004.
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