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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea Programului cercet„rilor statistice Ón anul 2006
al Institutului Na˛ional de Statistic„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 9 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 9/1992
privind organizarea statisticii oficiale, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Programul cercet„rilor statistice
Ón anul 2006 al Institutului Na˛ional de Statistic„, prev„zut
Ón anexa*) care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.

Art. 2. — Realizarea Programului cercet„rilor statistice Ón
anul 2006 al Institutului Na˛ional de Statistic„ se finan˛eaz„
din bugetul Institutului Na˛ional de Statistic„ ∫i din bugetele
ministerelor implicate, aprobate pe anul 2006, precum ∫i
din alte surse interne ∫i externe.
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*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 243 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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REPUBLIC√RI
H O T √ R ¬ R E A G U V E R N U L U I Nr. 50/2005*)
pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea,
avizarea ∫i prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare
Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul privind procedurile,
la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea ∫i
prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare,
prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.
Art. 2. — Ministerele ∫i celelalte organe de specialitate
ale administra˛iei publice centrale, precum ∫i prefecturile vor
duce la Óndeplinire prevederile prezentei hot„r‚ri.

Art. 3. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 555/2001 pentru
aprobarea Regulamentului privind procedurile pentru
supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare
Guvernului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 334 din 22 iunie 2001.
ANEX√

REGULAMENT
privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea
∫i prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii privind preg„tirea, elaborarea ∫i avizarea
proiectelor de acte normative
Art. 1. — Reglementarea rela˛iilor sociale prin acte
normative se realizeaz„ cu respectarea principiilor generale
de legiferare proprii sistemului dreptului rom‚nesc.
Art. 2. — (1) Actele normative se ini˛iaz„, se
elaboreaz„, se adopt„ ∫i se aplic„ Ón conformitate cu
prevederile Constitu˛iei Rom‚niei, cu dispozi˛iile Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnic„ legislativ„ pentru
elaborarea actelor normative, republicat„, precum ∫i cu
principiile ordinii de drept.
(2) Actul normativ trebuie s„ se integreze organic Ón
sistemul legisla˛iei, scop Ón care:
a) proiectul de act normativ trebuie corelat cu
prevederile actelor normative de nivel superior sau de
acela∫i nivel, cu care se afl„ Ón conexiune, precum ∫i cu
reglement„rile comunitare ∫i cu tratatele interna˛ionale la
care Rom‚nia este parte;
b) proiectul de act normativ, Óntocmit pe baza unui act
de nivel superior, nu poate dep„∫i limitele competen˛ei
instituite prin acel act ∫i nici nu poate contraveni principiilor
∫i dispozi˛iilor acestuia.
Art. 3. — (1) Potrivit Constitu˛iei Rom‚niei, Guvernul
adopt„ hot„r‚ri ∫i ordonan˛e.
(2) Hot„r‚rile Guvernului se emit pentru organizarea
execut„rii legilor.
(3) Ordonan˛ele simple, emise Ón domenii care nu fac
obiectul legilor organice, se adopt„ numai Ón temeiul unei
legi speciale de abilitare a Guvernului, Ón limitele ∫i Ón
condi˛iile prev„zute de aceasta.
(4) Ordonan˛ele de urgen˛„ se adopt„ Ón condi˛iile
prev„zute de art. 115 alin. (4) ∫i (6) din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„.
(5) Guvernul Ó∫i exercit„ ini˛iativa legislativ„ potrivit
Constitu˛iei Rom‚niei, prin Ónsu∫irea proiectelor de lege
elaborate de ministere sau de alte autorit„˛i ale
administra˛iei publice ∫i transmiterea acestora spre
dezbatere ∫i adoptare camerei competente a Parlamentului.
Art. 4. — (1) Proiectele de acte normative se
elaboreaz„ de c„tre autorit„˛ile abilitate s„ le ini˛ieze, cu
respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000, republicat„.

(2) Au dreptul s„ ini˛ieze proiecte de acte normative, Ón
conformitate cu atribu˛iile ∫i cu domeniul lor de activitate,
urm„toarele autorit„˛i publice:
a) ministerele ∫i celelalte organe de specialitate ale
administra˛iei publice centrale, aflate Ón subordinea
Guvernului, precum ∫i autorit„˛ile administrative autonome;
b) organele de specialitate ale administra˛iei publice
centrale, aflate Ón subordinea sau Ón coordonarea
ministerelor — prin ministerele Ón a c„ror subordine sau
coordonare se afl„;
c) prefecturile, consiliile jude˛ene, respectiv Consiliul
General al Municipiului Bucure∫ti, potrivit legii — prin
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor.
Art. 5. — (1) Œn vederea elabor„rii proiectelor de acte
normative, la toate autorit„˛ile publice prev„zute la art. 4
alin. (2) se constituie, prin dispozi˛ie a conduc„torilor
acestora, colective speciale Ón componen˛a c„rora sunt
desemna˛i juri∫ti, speciali∫ti Ón domeniul integr„rii europene,
precum ∫i speciali∫ti din compartimentele corespunz„toare
profilului propunerilor de reglementare. Colectivul va fi
coordonat de un secretar de stat, respectiv de secretarul
general.
(2) Colectivul prev„zut la alin. (1) Óntocme∫te o prim„
form„ a proiectului de act normativ, care este prezentat„
conduc„torului autorit„˛ii publice ini˛iatoare ori persoanei
desemnate prin dispozi˛ie a acestuia.
(3) Œn procesul de elaborare a proiectelor de acte
normative, autorit„˛ile publice ini˛iatoare au obliga˛ia s„
respecte regulile procedurale aplicabile pentru asigurarea
transparen˛ei decizionale, prev„zute de Legea nr. 52/2003
privind transparen˛a decizional„ Ón administra˛ia public„.
(4) Pentru asigurarea consult„rii partenerilor sociali,
autorit„˛ile publice ini˛iatoare au obliga˛ia s„ supun„
proiectele de acte normative cu caracter economico-social
analizei comisiilor de dialog social, constituite Ón cadrul
acestora Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului
nr. 314/2001 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea
comisiilor de dialog social Ón cadrul unor ministere ∫i al
prefecturilor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 6. — (1) Proiectele de acte normative trebuie
Ónso˛ite de urm„toarele instrumente de prezentare ∫i
motivare:
a) expuneri de motive — Ón cazul proiectelor de legi;

*) Republicat„ Ón temeiul art. II din Hot„r‚rea Guvernului nr. 617/2005 pentru modificarea ∫i completarea Regulamentului privind procedurile, la
nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea ∫i prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 50/2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 601 din 12 iulie 2005, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
Hot„r‚rea Guvernului nr. 50/2005 a fost publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 71 din 20 ianuarie 2005 ∫i rectificat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 200 din 3 martie 2006.
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b) note de fundamentare — Ón cazul ordonan˛elor, al
ordonan˛elor de urgen˛„ ∫i al hot„r‚rilor Guvernului;
c) referate de aprobare — pentru celelalte acte
normative.
(2) Instrumentele de prezentare ∫i motivare a actelor
normative trebuie s„ cuprind„ men˛iunile prev„zute la
art. 30 din Legea nr. 24/2000, republicat„, precum ∫i
referiri cu privire la Óndeplinirea procedurii aplicabile pentru
asigurarea transparen˛ei decizionale Ón administra˛ia public„,
prev„zute de Legea nr. 52/2003.
(3) Œn cazul proiectelor de ordonan˛e de urgen˛„,
elementele de fapt ∫i de drept ale situa˛iei extraordinare ce
impune recurgerea la acest demers legislativ vor fi
prezentate ∫i Ón preambulul proiectului respectiv, potrivit
art. 41 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, republicat„.
Art. 7. — (1) Proiectul de act normativ ini˛iat de
autorit„˛ile publice competente se transmite pe circuitul de
avizare numai dup„ Ónsu∫irea acestuia, prin semnarea
instrumentului de motivare, de conduc„torul autorit„˛ii
publice ini˛iatoare ∫i de ministrul de stat coordonator.
(2) Proiectul de act normativ Ónsu∫it potrivit alin. (1) se
transmite concomitent, Ón copie, autorit„˛ilor publice
interesate Ón aplicarea acestuia, Ón func˛ie de obiectul
reglement„rii, care au obliga˛ia s„ analizeze ∫i s„
comunice ini˛iatorului eventualele observa˛ii ∫i propuneri Ón
termen de cel mult 5 zile de la primirea proiectului, dac„
nu s-a stabilit un alt termen. Proiectele de acte normative
care urm„resc armonizarea legisla˛iei na˛ionale cu
prevederile comunitare se transmit spre analiz„ ∫i
Ministerului Integr„rii Europene, Ónso˛ite de tabelul de
concordan˛„ Óntre actul comunitar propus s„ fie transpus ∫i
proiectul de act normativ care Ól transpune. Œn aceast„
etap„ proiectul de act normativ nu se transmite Ministerului
Justi˛iei dec‚t Ón situa˛ia Ón care acesta are calitatea de
minister coini˛iator. Pentru ob˛inerea avizului din punct de
vedere al legalit„˛ii, proiectul de act normativ se transmite
Ministerului Justi˛iei Ón condi˛iile art. 8 alin. (6).
Art. 8. — (1) Dup„ ob˛inerea punctelor de vedere ale
autorit„˛ilor publice care urmeaz„ s„ avizeze, ini˛iatorul
definitiveaz„ proiectul de act normativ. La opera˛iunea de
definitivare de c„tre colectivul prev„zut la art. 5 alin. (1)
pot participa ∫i reprezentan˛i ai autorit„˛ilor publice
avizatoare.
(2) Dac„ Ón urma propunerilor ∫i observa˛iilor primite de
la autorit„˛ile publice avizatoare s-au adus modific„ri
proiectului de act normativ, instrumentele de prezentare ∫i
motivare ini˛iale vor fi reformulate Ón mod corespunz„tor,
astfel Ónc‚t acestea s„ se refere la forma proiectului de act
normativ care va fi transmis„ spre avizare.
(3) Dup„ definitivare originalul proiectului de act
normativ, Ónso˛it de instrumentul de prezentare ∫i motivare,
ref„cut conform modific„rilor operate, se transmite succesiv
spre avizare de c„tre ini˛iator autorit„˛ilor publice prev„zute
la alin. (2), Ón termen de maximum 3 zile de la primirea
punctelor de vedere ale acestora.
(4) Proiectele de acte normative ce transpun prevederi
comunitare se transmit spre avizare ∫i Ministerului Integr„rii
Europene.
(5) Œn situa˛ia Ón care Óntre ini˛iator ∫i autorit„˛ile publice
avizatoare exist„ puncte de vedere diferite, proiectul de act
normativ va fi avizat, Ón mod obligatoriu, Ón termen de cel
mult 5 zile lucr„toare de la primirea acestuia, cu observa˛ii,
care vor fi anexate ∫i prezentate Ón cadrul ∫edin˛ei
Guvernului. Dep„∫irea termenului de 5 zile, precum ∫i
restituirea proiectului, f„r„ semnarea instrumentului de
prezentare ∫i motivare, Ónso˛it sau nu de observa˛ii,
reprezint„ aviz tacit, f„r„ Óndeplinirea vreunei alte formalit„˛i
de c„tre ini˛iator.
(6) Proiectele de acte normative se transmit Ministerului
Justi˛iei Ón original, Ómpreun„ cu o copie ∫i numai dup„
ob˛inerea avizelor autorit„˛ilor publice interesate. Ministerul
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Justi˛iei avizeaz„ proiectele de acte normative exclusiv din
punct de vedere al legalit„˛ii, Óncheind succesiunea
opera˛iunilor din etapa de avizare.
(7) Avizul Ministerului Justi˛iei nu este obligatoriu Ón
cazul hot„r‚rilor Guvernului cu caracter individual ce au ca
obiect exclusiv:
a) numiri ∫i revoc„ri din func˛ie;
b) stabilirea unor date;
c) aprobarea de indicatori tehnico-economici de investi˛ii;
d) aprobarea bugetelor de venituri ∫i cheltuieli ale
operatorilor economici ∫i ale institu˛iilor publice, pentru
cazurile prev„zute de lege, ∫i a rectific„rii acestora;
e) acordarea de ajutoare financiare ∫i de urgen˛„;
f) alocarea de fonduri de la bugetul de stat,
suplimentarea bugetelor institu˛iilor publice din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului ∫i din Fondul de
interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului;
g) aprobarea finan˛„rii de proiecte ∫i ac˛iuni din fondurile
pentru promovarea imaginii externe a Rom‚niei;
h) aprobarea stemelor pentru jude˛e, municipii, ora∫e ∫i
comune.
(8) Œn cazul proiectelor de acte normative care transpun
prevederi comunitare Ón legisla˛ia intern„, termenele
prev„zute la art. 7 alin. (2) ∫i alin. (3) ∫i (5) ale prezentului
articol sunt de cel mult dou„ zile lucr„toare fiecare.
Art. 9. — Proiectele de acte normative pentru care,
potrivit legii, este necesar avizul Consiliului Concuren˛ei se
supun spre adoptare Guvernului numai dup„ ob˛inerea
acestui aviz. Avizul Consiliului Concuren˛ei se ob˛ine de
c„tre autoritatea public„ ini˛iatoare a respectivului proiect
de act normativ.
Art. 10. — Proiectele de acte normative pentru care,
potrivit legii, este necesar avizul Consiliului Suprem de
Ap„rare a ﬁ„rii se supun spre adoptare Guvernului numai
dup„ ob˛inerea acestui aviz.
Art. 11. — (1) Tratatele la nivel guvernamental sau
departamental se negociaz„ ∫i se semneaz„ de c„tre
persoanele desemnate Ón acest scop, pe baza Ómputernicirii
Guvernului.
(2) Memorandumurile prin care se supun spre aprobare
Guvernului negocierea ∫i/sau semnarea tratatelor prev„zute
la alin. (1) vor fi ini˛iate, Ón func˛ie de obiectul
reglement„rii, Ómpreun„ cu Ministerul Afacerilor Externe
∫i/sau cu Ministerul Integr„rii Europene ∫i vor fi avizate de
autorit„˛ile publice interesate. Avizul Ministerului Justi˛iei
este obligatoriu Ón cazul Ón care se solicit„ Ómputernicirea
de semnare a actelor interna˛ionale.
(3) Memorandumurile prin care se supun spre aprobare
Guvernului negocierea ∫i/sau semnarea tratatelor prev„zute
la alin. (1) vor fi Ónso˛ite ∫i de proiectele de acte normative
prin care urmeaz„ s„ se accepte, s„ se adere la ele, s„
se ratifice sau s„ se aprobe respectivele tratate, dup„
Óncheierea acestora.
(4) Dup„ aprobare Secretariatul General al Guvernului
comunic„ autorit„˛ilor publice ini˛iatoare decizia Guvernului.
Art. 12. — (1) Œn cazul tratatelor care se supun
Parlamentului de c„tre Guvern Ón vederea ratific„rii sau
pentru care competen˛a de aprobare revine, potrivit legii,
Guvernului, proiectul de act normativ trebuie s„ fie Ónso˛it
de textul actului interna˛ional Ón limba originar„ ∫i Ón
traducere oficial„ sau autorizat„.
(2) Œn situa˛ii extraordinare, categoriile de tratate
prev„zute la art. 19 alin. (1) lit. b)—h) din Legea
nr. 590/2003 privind tratatele pot fi ratificate prin ordonan˛e
de urgen˛„.
(3) Proiectele de acte normative prev„zute la alin. (1) ∫i
(2) vor fi ini˛iate, Ón func˛ie de obiectul reglement„rii,
Ómpreun„ cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul
Integr„rii Europene ∫i cu celelalte ministere sau autorit„˛i
publice interesate.
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(4) Textele tratatelor care se supun ratific„rii sau
aprob„rii se vor ∫tampila pe fiecare pagin„, iar pe ultima
pagin„ se vor men˛iona explicit numele persoanelor
semnatare ∫i se va atesta, prin semn„tura persoanei
autorizate ∫i prin aplicarea ∫tampilei, conformitatea
documentului cu originalul.
Art. 13. — (1) Proiectele de ordonan˛„ de urgen˛„ vor fi
avizate de c„tre ministrul delegat pentru rela˛ia cu
Parlamentul, din punct de vedere al oportunit„˛ii promov„rii
acestora, Ón sensul motiv„rii situa˛iilor extraordinare a c„ror
reglementare nu poate fi am‚nat„, a∫a cum prevede
art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
(2) Avizul de oportunitate prev„zut la alin. (1) trebuie
ob˛inut de c„tre ini˛iatorul proiectului de ordonan˛„ de
urgen˛„, Ón prealabil Ónceperii procedurii de avizare
prev„zute la art. 7. Conduc„torul autorit„˛ii publice
ini˛iatoare va transmite proiectul de ordonan˛„ de urgen˛„
autorit„˛ilor publice interesate Ón aplicarea acestuia, potrivit
art. 7, numai dup„ ob˛inerea unui aviz favorabil conform
alin. (1).
(3) Œn cazul Ón care avizul prev„zut la alin. (1) este
favorabil cu amendamente, ini˛iatorul va putea transmite
proiectul de ordonan˛„ de urgen˛„ pe circuitul de avizare,
potrivit art. 7, numai dup„ refacerea acestuia conform
avizului.
(4) Œn situa˛ia Ón care avizul prev„zut la alin. (1) este
nefavorabil, proiectul de ordonan˛„ de urgen˛„ va fi ref„cut
sub forma unui proiect de lege ∫i va fi promovat ca atare,
cu Óndeplinirea tuturor procedurilor prev„zute Ón prezentul
regulament.
(5) Dac„ autoritatea care a elaborat proiectul de
ordonan˛„ de urgen˛„ sus˛ine necesitatea promov„rii lui Ón
aceast„ form„, chiar dup„ ob˛inerea unui aviz nefavorabil,
acordat Ón conformitate cu prevederile alin. (1), proiectul va
fi discutat Ón cadrul ∫edin˛ei Guvernului, unde se va adopta
o hot„r‚re final„.
(6) Nici un proiect de ordonan˛„ de urgen˛„ nu poate fi
inclus pe agenda de lucru a Guvernului f„r„ avizul
prev„zut la alin. (1).
Art. 14. — Prin decizie a primului-ministru, pe l‚ng„
Secretariatul General al Guvernului se pot constitui grupuri
de lucru formate din speciali∫ti — colaboratori externi —
pentru analizarea proiectelor de acte normative sub
aspectul solu˛iilor propuse, cerin˛elor de corelare cu
ansamblul reglement„rilor interne, armoniz„rii cu legisla˛ia
european„ ∫i cu tratatele interna˛ionale la care Rom‚nia
este parte, precum ∫i al respect„rii normelor de tehnic„
legislativ„.
Art. 15. — (1) Proiectele de acte normative avizate se
transmit de c„tre ini˛iator Secretariatului General al
Guvernului at‚t Ón original, ∫tampilate pe fiecare pagin„, c‚t
∫i pe suport magnetic, Ónso˛ite de fi∫a circuitului de avizare
al c„rei model este prev„zut Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul regulament.
(2) Secretariatul General al Guvernului va solicita de
Óndat„ urm„toarele avize:
a) avizul Consiliului Legislativ, ce urmeaz„ s„ fie emis,
potrivit legii, Ón termenul solicitat de Guvern, care nu poate
fi mai mic de:
— 24 de ore pentru proiectele de ordonan˛e de
urgen˛„;
— dou„ zile pentru proiectele de legi care urmeaz„ s„
fie transmise Parlamentului cu solicitarea dezbaterii Ón
procedur„ de urgen˛„;
— 10 zile pentru celelalte proiecte de acte normative;
b) avizul Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, Ón cazul
proiectelor de acte normative prev„zute la art. 10;
c) avizul Consiliului Economic ∫i Social, Ón cazul
proiectelor de acte normative care privesc domeniile
prev„zute la art. 5 din Legea nr. 109/1997 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Economic ∫i Social,

cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, care urmeaz„ s„
fie emis, potrivit legii, Ón termen de:
— 10 zile calendaristice de la primirea solicit„rii, Ón
cazul proiectelor de hot„r‚ri, de ordonan˛e ∫i de legi
ordinare;
— 20 de zile calendaristice de la primirea solicit„rii, Ón
cazul proiectelor de legi organice.
(3) Secretariatul General al Guvernului verific„
Óndeplinirea condi˛iilor de form„ ale fiec„rui proiect de act
normativ, inclusiv respectarea normelor de tehnic„
legislativ„ prev„zute de Legea nr. 24/2000, republicat„,
Óntocmind, dac„ este cazul, o not„ cuprinz‚nd propuneri
∫i/sau observa˛ii.
Art. 16. — Autorit„˛ile publice, inclusiv Secretariatul
General al Guvernului, sunt obligate s„ furnizeze Consiliului
Legislativ informa˛iile ∫i documenta˛iile necesare privind
avizarea proiectelor de acte normative, Ón termenele ∫i Ón
condi˛iile stabilite prin Legea nr. 73/1993 pentru Ónfiin˛area,
organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Legislativ,
republicat„.
Art. 17. — Proiectele de acte normative care nu
corespund condi˛iilor de form„ prev„zute de prezentul
regulament vor fi restituite ini˛iatorilor de c„tre Secretariatul
General al Guvernului, Ón vederea refacerii lor.
Art. 18. — (1) Dup„ parcurgerea etapelor prev„zute la
art. 15 Secretariatul General al Guvernului transmite
ini˛iatorului, dup„ caz, urm„toarele documente:
a) avizul Consiliului Legislativ;
b) avizul Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii;
c) avizul Consiliului Economic ∫i Social;
d) nota cuprinz‚nd propunerile ∫i/sau observa˛iile sale.
(2) Pe baza documentelor men˛ionate la alin. (1)
colectivul prev„zut la art. 5 alin. (1) are obliga˛ia de a
reanaliza ∫i, dup„ caz, de a reface proiectul de act
normativ. Proiectul de act normativ ref„cut va fi transmis
Secretariatului General al Guvernului, ∫tampilat pe fiecare
fil„, cu cel pu˛in 5 zile Ónainte de data ∫edin˛ei Guvernului
pe a c„rei agend„ de lucru se solicit„ s„ fie Ónscris.
(3) Œn situa˛ia Ón care ini˛iatorul nu accept„, total sau
par˛ial, observa˛iile ∫i propunerile formulate Ón documentele
prev„zute la alin. (1), acesta va transmite Secretariatului
General al Guvernului forma proiectului de act normativ ce
urmeaz„ s„ fie supus„ spre adoptare Guvernului, Ónso˛it„
de o not„ justificativ„ cuprinz‚nd argumentele care au
condus la neacceptarea observa˛iilor ∫i/sau a propunerilor
respective.
CAPITOLUL II
Dispozi˛ii privind analiza ∫i supunerea spre adoptare
a proiectelor de acte normative
Art. 19. — (1) Preg„tirea ∫edin˛elor Guvernului se
realizeaz„ de Secretariatul General al Guvernului.
(2) Œn vederea preg„tirii ∫edin˛elor Guvernului,
Secretariatul General al Guvernului organizeaz„, Ón
prealabil, reuniuni de lucru cu reprezentan˛i, la nivel de
secretar de stat sau secretar general, ai ministerelor ∫i ai
celorlalte autorit„˛i publice ini˛iatoare ∫i avizatoare, Ón
vederea corel„rii punctelor de vedere ale acestora Ón
leg„tur„ cu proiectele de acte normative ce urmeaz„ a fi
supuse Guvernului spre adoptare.
(3) Secretariatul General al Guvernului va transmite
proiectul agendei de lucru a ∫edin˛ei Guvernului din
respectiva s„pt„m‚n„, structurat Ón dou„ p„r˛i, Ómpreun„ cu
actele incluse Ón aceasta, tuturor membrilor Guvernului,
precum ∫i conduc„torilor altor autorit„˛i publice interesate.
(4) Proiectul agendei de lucru a ∫edin˛ei Guvernului
cuprinde: proiecte de acte normative, rapoarte, note, notemandat, memorandumuri, puncte de vedere, inform„ri ∫i
alte documente, Ón func˛ie de necesit„˛i ∫i de solicit„ri.
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(5) Œn cadrul reuniunii vor fi discutate, Ón principal,
urm„toarele probleme:
a) modalitatea de structurare a proiectului agendei de
lucru comunicat;
b) modalitatea de solu˛ionare a unor chestiuni ap„rute
pe circuitul de avizare, Ón cazul proiectelor de acte
normative care urmeaz„ s„ fie Ónscrise pe agenda de lucru
a urm„toarelor ∫edin˛e ale Guvernului;
c) situa˛ia proiectelor de acte normative adoptate de
Guvern ∫i nefinalizate p‚n„ la data reuniunii;
d) situa˛ia sarcinilor restante rezultate din actele
normative publicate.
(6) Œn prima parte a agendei de lucru vor fi Ónscrise
proiectele de acte normative ∫i alte documente, care au
toate avizele ministerelor implicate, inclusiv formele ref„cute
conform avizelor Consiliului Legislativ, Consiliului Economic
∫i Social ∫i, dup„ caz, Consiliului Suprem de Ap„rare a
ﬁ„rii sau Consiliului Concuren˛ei, Ón conformitate cu
prevederile prezentului regulament, Ón scopul facilit„rii lu„rii
unei decizii rapide de c„tre Guvern asupra actelor care
sunt agreate de toate ministerele implicate ∫i care nu mai
comport„ discu˛ii suplimentare pentru a fi adoptate de
Guvern.
(7) Œn cadrul reuniunilor vor fi luate Ón discu˛ie numai
actele Ónscrise Ón cele dou„ p„r˛i ale proiectului agendei de
lucru, pentru a se stabili:
a) dac„ aceste acte Óndeplinesc condi˛iile prev„zute de
prezentul regulament ∫i nu mai comport„ discu˛ii
suplimentare pentru a fi adoptate de Guvern;
b) care sunt problemele actelor Ónscrise Ón a doua parte
a proiectului agendei de lucru, lu‚ndu-se Ón considerare
urm„toarele aspecte:
— dac„ respectivele acte ridic„ probleme care pot fi
rezolvate p‚n„ la data desf„∫ur„rii ∫edin˛ei Guvernului;
— dac„ mai este necesar avizul altor ministere;
— dac„ exist„ puncte de vedere divergente pentru care
este necesar„ o decizie a Guvernului.
(8) Œn func˛ie de rezultatul dezbaterilor ∫i clarific„rilor
aduse Ón cadrul reuniunilor, documentele urmeaz„ s„ fie
Ónscrise Ón una dintre cele dou„ p„r˛i ale proiectului
agendei de lucru sau s„ fie am‚nate pentru Ónscrierea pe
agenda de lucru a urm„toarelor ∫edin˛e ale Guvernului.
(9) Proiectul agendei de lucru, avizat de ministrul
delegat pentru coordonarea Secretariatului General al
Guvernului, este prezentat de acesta spre aprobare
primului-ministru. Agenda de lucru aprobat„ se comunic„
de Secretariatul General al Guvernului tuturor membrilor
Guvernului, precum ∫i conduc„torilor altor autorit„˛i publice
interesate, cu cel pu˛in 36 de ore Ónainte de Ónceperea
∫edin˛ei Guvernului.
(10) ™edin˛ele de lucru ale Guvernului se desf„∫oar„
utiliz‚ndu-se Sistemul informatic pentru ∫edin˛ele
Guvernului.
(11) Membrii Guvernului, reprezentan˛ii autorit„˛ilor
publice interesate, precum ∫i ceilal˛i invita˛i a c„ror
prezen˛„ este necesar„ pentru buna desf„∫urare a
∫edin˛elor Guvernului se convoac„ de ministrul delegat
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,
conform dispozi˛iei primului-ministru.
Art. 20. — (1) Œnainte de Ónceperea dezbaterilor sau Ón
cursul acestora ini˛iatorii pot solicita primului-ministru,
motivat, retragerea sau am‚narea proiectelor de acte
normative aflate pe agenda de lucru.
(2) Œn cazuri excep˛ionale primul-ministru poate aproba
ca pe durata desf„∫ur„rii ∫edin˛ei Guvernului s„ fie luate
Ón discu˛ie ∫i proiecte de acte normative sau materiale
neÓnscrise pe agenda de lucru. Œn cazul adopt„rii de c„tre
Guvern a acestor proiecte de acte normative, ini˛iatorul are
obliga˛ia s„ Ó∫i Ónsu∫easc„ observa˛iile ∫i propunerile cu
privire la forma ∫i legalitatea acestor proiecte, cuprinse Ón
documentele prev„zute la art. 18 alin. (1).
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(3) Decizia Guvernului cu privire la fiecare proiect de
act normativ, luat„ ca urmare a rezultatului dezbaterilor,
este marcat„ prin anun˛ul primului-ministru privind
adoptarea, am‚narea, respingerea sau retragerea acestuia,
dup„ caz.
Art. 21. — (1) Dup„ adoptare, Secretariatul General al
Guvernului finalizeaz„ proiectul de act normativ prin
operarea observa˛iilor de tehnic„ legislativ„.
(2) Œn situa˛ia Ón care Ón ∫edin˛a Guvernului au fost
formulate observa˛ii de fond, Secretariatul General al
Guvernului le va comunica ini˛iatorilor at‚t prin fax, c‚t ∫i
prin po∫t„ special„, imediat dup„ ce stenograma ∫edin˛ei
Guvernului a fost redactat„.
(3) Œn termen de cel mult dou„ zile de la primirea
observa˛iilor formulate Ón ∫edin˛a Guvernului, ini˛iatorul este
obligat s„ transmit„ Secretariatului General al Guvernului
reformul„rile textelor vizate de acestea; Ón acest r„spuns
vor fi cuprinse, dac„ este cazul, ∫i reformul„rile textelor
vizate de observa˛iile de fond cuprinse Ón documentele
prev„zute la art. 18 alin. (1). Ini˛iatorul aplic„ ∫tampila
conduc„torului institu˛iei pe fiecare pagin„ ce con˛ine
textele reformulate. Reformul„rile textelor vizate, Ónso˛ite de
o adres„ din partea ini˛iatorului, se transmit prin fax,
precum ∫i prin po∫t„ special„, originalul urm‚nd s„ fie
ata∫at la dosarul actului normativ Ón cauz„.
(4) Dup„ finalizare Secretariatul General al Guvernului
transmite autorit„˛ii publice ini˛iatoare forma final„ a actului
normativ.
(5) Œn situa˛ia Ón care ini˛iatorul nu accept„ propunerile
∫i/sau observa˛iile aprobate de Guvern, proiectul de act
normativ va fi repus Ón mod obligatoriu pe agenda de lucru
a ∫edin˛ei Guvernului.
Art. 22. — (1) Proiectele de acte normative c„rora li
s-au adus modific„ri de fond ca urmare a discut„rii ∫i
adopt„rii lor Ón ∫edin˛a Guvernului vor fi supuse unei noi
aviz„ri a Consiliului Legislativ, a Consiliului Suprem de
Ap„rare a ﬁ„rii ∫i a Consiliului Economic ∫i Social, dup„
caz. Œn situa˛ia Ón care, ca urmare a noii aviz„ri de c„tre
aceste autorit„˛i, este necesar„ operarea unor modific„ri de
fond ori avizul respectiv este negativ, proiectul de act
normativ va fi repus Ón mod obligatoriu pe agenda de lucru
a ∫edin˛ei Guvernului.
(2) Repunerea pe agenda de lucru a ∫edin˛ei
Guvernului este obligatorie ∫i Ón cazul proiectelor de acte
normative adoptate potrivit art. 20 alin. (2), dac„:
a) acceptarea ulterioar„ a observa˛iilor cuprinse Ón
documentele prev„zute la art. 18 alin. (1) determin„
modific„ri de fond ale proiectului;
b) avizul Consiliului Legislativ ∫i/sau avizul Consiliului
Economic ∫i Social sunt negative, dup„ transmiterea de
c„tre ini˛iator a punctului s„u de vedere la Secretariatul
General al Guvernului.
(3) Œn toate cazurile, dac„ ulterior adopt„rii ini˛iatorul
solicit„ operarea altor modific„ri care nu au fost aprobate
de Guvern, Secretariatul General al Guvernului are
obliga˛ia s„ repun„ respectivul proiect de act normativ pe
agenda de lucru.
Art. 23. — (1) Dup„ ∫edin˛a Guvernului, Secretariatul
General al Guvernului va proceda la:
a) definitivarea actului normativ adoptat, Ón condi˛iile
art. 21;
b) prezentarea actului normativ adoptat primului-ministru,
Ón vederea semn„rii, ∫i mini∫trilor care au obliga˛ia punerii
lui Ón executare, Ón vederea contrasemn„rii. Œn cazul
ordonan˛elor de urgen˛„ adoptate, acestea se supun
primului-ministru, spre semnare, numai dup„ ob˛inerea pe
nota de fundamentare a acestora a semn„turii ministrului
delegat pentru rela˛ia cu Parlamentul, care certific„
conformitatea cu avizul prev„zut la art. 13 alin. (1).
Contrasemnarea unui act normativ adoptat de Guvern este
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obligatorie Ón termen de cel mult 24 de ore de la data
semn„rii lui de c„tre primul-ministru;
c) numerotarea actelor normative Ón cadrul anului
calendaristic; actele Guvernului vor purta data ∫edin˛ei
Guvernului Ón care acestea au fost adoptate;
d) transmiterea la Camera Deputa˛ilor sau, dup„ caz, la
Senat a proiectelor de legi, Ónso˛ite de expunerile de
motive ale acestora ∫i de hot„r‚rile de supunere a lor spre
adoptare, semnate de primul-ministru;
e) transmiterea c„tre secretarul general al Camerei
Deputa˛ilor, cu solicitarea public„rii Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, a hot„r‚rilor ∫i ordonan˛elor Guvernului,
Ónso˛ite, dup„ caz, de notele de fundamentare ale
acestora, semnate de ministrul sau de mini∫trii ini˛iatori.
Sunt exceptate de la publicare hot„r‚rile Guvernului care
intr„ sub inciden˛a prevederilor art. 108 alin. (4) ultima tez„
din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, care se comunic„
numai institu˛iilor interesate;
f) publicarea notelor de fundamentare ale hot„r‚rilor ∫i
ordonan˛elor adoptate, pe pagina de Internet a Guvernului;
g) transmiterea la Senat sau la Camera Deputa˛ilor,
dup„ caz, a ordonan˛elor ∫i a ordonan˛elor de urgen˛„ ale
Guvernului, Ónso˛ite de expunerile de motive ale proiectelor
de legi pentru aprobarea acestora ∫i de hot„r‚rile de
adoptare, semnate de primul-ministru.
(2) Œn vederea public„rii pe pagina de Internet a
Guvernului sau, dup„ caz, Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, ini˛iatorilor le revine obliga˛ia s„ transmit„
Secretariatului General al Guvernului, imediat dup„
adoptare, nota de fundamentare semnat„ numai de
conduc„torul/conduc„torii autorit„˛ii/autorit„˛ilor publice
ini˛iatoare, care s„ se refere la forma final„ a actului
normativ, precum ∫i la avizul Consiliului Legislativ.
(3) Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 75 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, se supun spre dezbatere ∫i
adoptare:
a) Camerei Deputa˛ilor, ca prim„ Camer„ sesizat„,
proiectele de legi prev„zute la art. 92 alin. (8) din
Regulamentul Camerei Deputa˛ilor, aprobat prin Hot„r‚rea
Camerei Deputa˛ilor nr. 8/1994, republicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006;
b) Senatului, ca prim„ Camer„ sesizat„, proiectele de
legi prev„zute la art. 88 alin. (7) din Regulamentul
Senatului, aprobat prin Hot„r‚rea Senatului nr. 28/2005,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 948
din 25 octombrie 2005.
Art. 24. — Instrumentele de prezentare ∫i motivare,
variantele ∫i formele succesive ale proiectelor de acte
normative, precum ∫i originalul actului normativ adoptat se
p„streaz„ de Secretariatul General al Guvernului, astfel
Ónc‚t s„ se asigure cunoa∫terea Óntregului proces de
elaborare a actului normativ respectiv.
Art. 25. — (1) Actul normativ modificat sau completat Ón
mod substan˛ial va fi republicat Ón temeiul unei dispozi˛ii
exprese cuprinse Ón actul de modificare, respectiv de
completare.
(2) Republicarea actelor normative modificate sau
completate prin ordonan˛e ale Guvernului se poate face
numai dup„ aprobarea acestora din urm„ prin lege, pentru
a nu se crea eventuale discrepan˛e cu actul de aprobare,
Ón cazul Ón care acesta aduce alte modific„ri ordonan˛ei
supuse aprob„rii.
(3) Legile, precum ∫i ordonan˛ele ∫i hot„r‚rile
Guvernului vor fi republicate Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, prin grija autorit„˛ii publice care a emis
actul de modificare, respectiv de completare. Œn acest sens
autorit„˛ile publice ini˛iatoare ale proiectelor de ordonan˛e
sau hot„r‚ri ale Guvernului de modificare, respectiv de
completare, au obliga˛ia de a transmite Secretariatulul
General al Guvernului textul actului normativ de baz„, Ón

forma republicabil„, cu solicitarea de republicare, Ón
conformitate cu dispozi˛iile Legii nr. 24/2000, republicat„.
(4) Forma republicabil„ con˛ine textul actului normativ
de baz„, Ón care se integreaz„ prevederile modificate sau
cele de completare, se actualizeaz„ denumirile schimbate
Óntre timp, cum ar fi cele ale unor institu˛ii sau localit„˛i, ∫i
se d„, atunci c‚nd s-a dispus Ón mod expres, o nou„
numerotare alineatelor, articolelor, capitolelor ∫i celorlalte
structuri ale actului normativ Ón cauz„.
(5) Legile, precum ∫i ordonan˛ele ∫i hot„r‚rile
Guvernului vor fi republicate cu avizul Consiliului Legislativ
asupra noului text, la solicitarea Secretariatului General al
Guvernului adresat„ secretarului general al Camerei
Deputa˛ilor.
Art. 26. — (1) Œn cazul Ón care dup„ publicarea actelor
normative adoptate de Guvern se descoper„ erori materiale
Ón cuprinsul acestora, se procedeaz„ la publicarea unei
note cuprinz‚nd rectific„rile necesare.
(2) Rectificarea textelor actelor normative adoptate de
Guvern se face cu avizul Consiliului Legislativ, la cererea
Secretariatului General al Guvernului adresat„ secretarului
general al Camerei Deputa˛ilor. Œn acest sens autorit„˛ile
publice ini˛iatoare ale proiectelor de acte normative care
con˛in erori materiale au obliga˛ia de a transmite
Secretariatului General al Guvernului textele vizate, Ón
forma rectificabil„, justific‚nd necesitatea Óndrept„rii erorii
materiale, cu solicitarea de a se dispune rectificarea
necesar„ Ón conformitate cu dispozi˛iile Legii nr. 24/2000,
republicat„.
CAPITOLUL III
Dispozi˛ii privind deciziile primului-ministru
Art. 27. — (1) Deciziile primului-ministru se emit pe
baza ∫i Ón executarea legilor, a ordonan˛elor ∫i a hot„r‚rilor
Guvernului.
(2) Deciziile primului-ministru se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, prin grija Secretariatului
General al Guvernului.
(3) Nu sunt supuse regimului de publicare Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, deciziile primului-ministru care
au ca obiect reglement„ri din sectorul de ap„rare, ordine
public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„, clasificate potrivit legii.
Art. 28. — Deciziile primului-ministru se elaboreaz„, se
ini˛iaz„, se emit ∫i se aplic„ Ón conformitate cu prevederile
Constitu˛iei Rom‚niei, republicat„, cu dispozi˛iile Legii
nr. 24/2000, republicat„, ale Legii nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a
ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i cu principiile ordinii de drept.
Art. 29. — (1) Proiectul de decizie se supune primuluiministru spre semnare Ónso˛it de solicitarea conduc„torului
autorit„˛ii publice care a formulat propunerea.
(2) Proiectul de decizie se transmite de c„tre ini˛iatorul
acestuia Secretariatului General al Guvernului, at‚t Ón
original, ∫tampilat pe fiecare pagin„, c‚t ∫i pe suport
magnetic.
(3) Proiectul de decizie care nu corespunde condi˛iilor
de form„ prev„zute Ón prezentul capitol va fi restituit
ini˛iatorului de c„tre Secretariatul General al Guvernului, Ón
vederea refacerii lui.
(4) Ini˛iatorii au obliga˛ia de a comunica Secretariatului
General al Guvernului, cu operativitate, toate informa˛iile ∫i
documentele solicitate, necesare definitiv„rii proiectelor de
decizie.
Art. 30. — Secretariatul General al Guvernului transmite
proiectele de decizie Cancelariei Primului-Ministru, pentru a
fi prezentate primului-ministru Ón vederea semn„rii. Deciziile
primului-ministru sunt contrasemnate de c„tre ∫eful
Cancelariei Primului-Ministru.
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Art. 31. — (1) Deciziile primului-ministru se public„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, Ón termen de cel
mult 7 zile de la data emiterii lor. Nepublicarea atrage
inexisten˛a deciziilor.
(2) Deciziile primului-ministru produc efecte de la data
public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, dac„ Ón
cuprinsul lor nu este prev„zut„ o dat„ ulterioar„.
Art. 32. — (1) Dup„ semnarea deciziilor de c„tre
primul-ministru, Cancelaria Primului-Ministru va proceda la
transmiterea acestora, Ón regim de urgen˛„, c„tre
Secretariatul General al Guvernului.
(2) Secretariatul General al Guvernului asigur„:
a) numerotarea deciziilor Ón cadrul anului calendaristic ∫i
arhivarea acestora, Ón original;
b) transmiterea deciziilor c„tre secretarul general al
Camerei Deputa˛ilor, cu solicitarea public„rii Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I;
c) comunicarea, de Óndat„, a deciziilor c„tre autorit„˛ile
publice care au obliga˛ia punerii lor Ón aplicare.
Art. 33. — Cheltuielile determinate de publicarea Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, a deciziilor primuluiministru se suport„ de la bugetul de stat, prin bugetul
Cancelariei Primului-Ministru.
CAPITOLUL IV
Dispozi˛ii privind ordinele, instruc˛iunile ∫i celelalte acte
normative emise de conduc„torii ministerelor
∫i ai celorlalte organe de specialitate ale administra˛iei
publice centrale, precum ∫i de prefec˛i
Art. 34. — (1) Ordinele cu caracter normativ,
instruc˛iunile ∫i alte asemenea acte ale conduc„torilor
ministerelor ∫i ai celorlalte organe de specialitate ale
administra˛iei publice centrale, precum ∫i cele ale prefec˛ilor
se emit pe baza ∫i Ón executarea legilor, a ordonan˛elor ∫i
a hot„r‚rilor Guvernului.
(2) Ordinele, instruc˛iunile ∫i alte asemenea acte se emit
atunci c‚nd se prevede aceasta printr-o dispozi˛ie legal„,
cu Óncadrarea Ón termenul stabilit ∫i cu indicarea expres„ a
temeiului legal.
(3) Ordinele, instruc˛iunile ∫i alte asemenea acte vor fi
elaborate respect‚ndu-se normele de tehnic„ legislativ„
prev„zute de Legea nr. 24/2000, republicat„, cu
consultarea compartimentelor de specialitate din cadrul
autorit„˛ii publice respective, ∫i vor fi avizate Ón mod
obligatoriu de compartimentul juridic propriu.
(4) Actele prev„zute la alin. (1) se semneaz„ numai de
c„tre conduc„torii autorit„˛ilor publice emitente.
Art. 35. — (1) Toate ordinele, instruc˛iunile ∫i alte
asemenea acte cu caracter normativ ale mini∫trilor ∫i
conduc„torilor celorlalte organe de specialitate ale
administra˛iei publice centrale se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, prin grija acestora.
(2) Prefec˛ii vor dispune publicarea ordinelor emise Ón
monitoarele oficiale ale jude˛elor sau al municipiului
Bucure∫ti, potrivit reglement„rilor Ón vigoare.
(3) Nu sunt supuse regimului de publicare Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, dac„ legea nu dispune altfel,
ordinele, instruc˛iunile ∫i alte acte cu caracter normativ care
au ca obiect reglement„ri din sectorul de ap„rare, ordine
public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„.
CAPITOLUL V
Dispozi˛ii finale
Art. 36. — (1) Pe Óntregul parcurs al elabor„rii
proiectelor de acte normative se interzice personalului
autorit„˛ilor publice ini˛iatoare ∫i avizatoare furnizarea Ón
afara institu˛iilor respective a unor date sau informa˛ii cu
privire la respectivele proiecte de acte normative.
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(2) Fac excep˛ie de la prevederile alin. (1) actele, datele
sau informa˛iile referitoare la proiectele de acte normative,
care sunt furnizate Ón afara institu˛iilor cu adresa oficial„,
datat„ ∫i sub semn„tura conducerii autorit„˛ilor publice
ini˛iatoare ori avizatoare sau Ón condi˛iile Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informa˛iile de interes public ∫i ale
Legii nr. 52/2003 privind transparen˛a decizional„ Ón
administra˛ia public„.
Art. 37. — Ministerele ∫i celelalte organe de specialitate
ale administra˛iei publice centrale, precum ∫i prefec˛ii vor
analiza periodic stadiul aplic„rii actelor normative din
domeniul lor de activitate ∫i vor face propuneri temeinic
justificate de adaptare a reglement„rilor legale la cerin˛ele
impuse de evolu˛ia vie˛ii economico-sociale.
Art. 38. — (1) Œn situa˛ia Ón care Ómpotriva unui act al
Guvernului se formuleaz„ o pl‚ngere prealabil„ sau o
reclama˛ie administrativ„ Ón condi˛iile prevederilor legale
privind contenciosul administrativ, adresat„ Secretariatului
General al Guvernului, aceasta se comunic„ de Óndat„
ini˛iatorului, care are obliga˛ia s„ reanalizeze actul respectiv
∫i s„ comunice Secretariatului General al Guvernului, Ón
termen de 10 zile de la solicitare, propuneri de men˛inere,
de modificare ∫i/sau de completare ori de abrogare a
acestuia.
(2) Œn situa˛ia Ón care ini˛iatorul propune men˛inerea
actului administrativ, Secretariatul General al Guvernului
comunic„ reclamantului solu˛ia de respingere a pl‚ngerii
prealabile sau, dup„ caz, a reclama˛iei administrative.
Secretariatul General al Guvernului va asigura sus˛inerea
solu˛iei de men˛inere a actului administrativ Ón fa˛a
instan˛elor de contencios administrativ.
(3) Œn situa˛ia Ón care ini˛iatorul propune admiterea
pl‚ngerii prealabile sau, dup„ caz, a reclama˛iei
administrative, acesta are obliga˛ia de a promova un
proiect de modificare, de completare sau de abrogare,
dup„ caz, a actului administrativ contestat, respect‚nd
dispozi˛iile prezentului regulament ∫i ale legisla˛iei privind
contenciosul administrativ.
Art. 39. — (1) Œn situa˛ia Ón care Ómpotriva unei decizii
a primului-ministru se formuleaz„ o pl‚ngere prealabil„ sau
o reclama˛ie administrativ„ Ón condi˛iile prevederilor legale
privind contenciosul administrativ, Cancelaria PrimuluiMinistru comunic„ de Óndat„ ini˛iatorului, care are obliga˛ia
s„ reanalizeze actul respectiv ∫i s„ comunice Cancelariei
Primului-Ministru, Ón termen de 10 zile de la solicitare,
propuneri de men˛inere, de modificare ∫i/sau de completare
ori de abrogare a acestuia.
(2) Œn situa˛ia Ón care ini˛iatorul propune men˛inerea
deciziei primului-ministru, Cancelaria Primului-Ministru
comunic„ reclamantului solu˛ia de respingere a pl‚ngerii
prealabile sau, dup„ caz, a reclama˛iei administrative.
Cancelaria Primului-Ministru va asigura sus˛inerea solu˛iei
de men˛inere a deciziei primului-ministru Ón fa˛a instan˛elor
de contencios administrativ.
(3) Œn situa˛ia Ón care ini˛iatorul propune admiterea
pl‚ngerii prealabile sau, dup„ caz, a reclama˛iei
administrative, acesta are obliga˛ia de a promova un
proiect de modificare, de completare sau de abrogare,
dup„ caz, a deciziei primului-ministru contestate,
respect‚nd dispozi˛iile prezentului regulament ∫i ale
legisla˛iei privind contenciosul administrativ.
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