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privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor
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Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al
art. 8 alin. (1) ∫i art. 12 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor m„suri de
reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
CAPITOLUL I
Organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Dezvolt„rii,
Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor
SECﬁIUNEA 1
Dispozi˛ii generale ∫i principalele atribu˛ii

Art. 1. — (1) Ministerul Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i
Locuin˛elor Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón domeniile: planificare ∫i
dezvoltare teritorial„ na˛ional„ ∫i regional„, cooperare
transfrontalier„, transna˛ional„ ∫i interregional„, urbanism ∫i
amenajarea teritoriului, gestiune ∫i dezvoltare edilitar„-imobiliar„
inclusiv construc˛ii de locuin˛e, lucr„ri publice, construc˛ii ∫i
locuire.
(2) Ministerul Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor se
organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ ca organ de specialitate al
administra˛iei publice centrale, cu personalitate juridic„, Ón
subordinea Guvernului, care:

a) elaboreaz„ strategiile, politicile, programele ∫i reglement„rile
specifice Ón domeniul s„u de activitate ∫i asigur„ implementarea
acestora;
b) asigur„ corelarea politicilor ∫i strategiilor sectoriale de
dezvoltare, pentru asigurarea unei strategii guvernamentale
coerente ∫i durabile de dezvoltare teritorial„ na˛ional„ ∫i regional„
a Rom‚niei, Ón concordan˛„ cu obiectivele domeniului s„u de
activitate;
c) contribuie la armonizarea implement„rii politicilor ∫i
programelor sectoriale Ón concordan˛„ cu obiectivele domeniului
s„u de activitate;
d) Óndepline∫te rolul de autoritate de stat Ón domeniul s„u de
activitate.
(3) Ministerul Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor are
sediul Ón municipiul Bucure∫ti, str. Apolodor nr. 17, latura nord,
sectorul 5, dispune de spa˛ii Ón imobilul din municipiul Bucure∫ti,
Bd. Libert„˛ii nr. 12, sectorul 5, ∫i utilizeaz„ spa˛ii Ón municipiul
Bucure∫ti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Ón condi˛iile legii.
Art. 2. — (1) Ministerul Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i
Locuin˛elor se substituie Ón toate drepturile ∫i obliga˛iile decurg‚nd
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7. elaboreaz„ ∫i promoveaz„ cadrul legal Ón vederea stimul„rii
investi˛iilor cu capital autohton ∫i str„in Ón domeniile sale de
activitate;
8. asigur„ concep˛ia unitar„ a aplic„rii politicii na˛ionale de
amenajare ∫i echipare cu lucr„ri publice a teritoriului na˛ional;
9. reprezint„ interesele statului Ón cadrul organismelor
interna˛ionale, pe baza conven˛iilor, acordurilor ∫i Ón˛elegerilor
stabilite, ∫i dezvolt„ rela˛ii de colaborare cu organe ∫i organiza˛ii
similare din alte state ∫i cu organisme interna˛ionale interesate de
domeniul s„u de activitate;
10. avizeaz„ ∫i urm„re∫te realizarea programelor ∫i proiectelor
de construc˛ii ∫i infrastructuri din domeniul s„u de activitate ∫i a
celor de interes na˛ional;
11. asigur„ elaborarea ∫i/sau armonizarea:
a) Conceptului Strategic de Dezvoltare Spa˛ial„ a Rom‚niei
2007—2025, denumit Ón continuare CSDSR 2007—2025;
b) planului de amenajare a teritoriului na˛ional, ca plan director
pentru programele strategice sectoriale pe termen mediu ∫i lung
pentru Óntregul teritoriu al ˛„rii, Ón concordan˛„ cu CSDSR
2007—2025;
c) planurilor de amenajare a teritoriului zonal regional care s„
fundamenteze planurile de dezvoltare regional„;
d) planurilor de amenajare a teritoriului zonal, jude˛ean, local,
necesare solu˛ion„rii unor probleme specifice de importan˛„
na˛ional„ sau regional„;
12. sprijin„ ∫i Óndrum„ autorit„˛ile administra˛iei publice locale
prin activit„˛i ce privesc strategia, monitorizarea programelor de
investi˛ii Ón infrastructura urban„ ∫i rural„;
13. ini˛iaz„ ∫i gestioneaz„ proiecte de dezvoltare local„ de
interes na˛ional; particip„ la sus˛inerea opera˛iunilor urbanistice
prin programe de dezvoltare urban„ integrat„;
14. ini˛iaz„, coordoneaz„ ∫i gestioneaz„, Ón principal, programe
specifice Ón domeniile: alimentarea cu ap„ la sate, pietruirea,
reabilitarea, modernizarea ∫i/sau asfaltarea drumurilor de interes
local clasate, sisteme integrate de ap„ ∫i canalizare Ón localit„˛i
cu popula˛ie mai mic„ de 50.000 de locuitori, dezvoltarea
infrastructurii din spa˛iul rural conform Ordonan˛ei Guvernului
nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a
infrastructurii ∫i a unor baze sportive din spa˛iul rural, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 71/2007, reabilitarea termic„
a cl„dirilor de locuit multietajate, reducerea vulnerabilit„˛ii seismice
a construc˛iilor, inclusiv prin reabilitarea structural„ a construc˛iilor
∫i interven˛ii de urgen˛„, construirea ∫i reabilitarea de s„li de sport
∫i bazine de Ónot, construc˛ii de locuin˛e;
15. organizeaz„, coordoneaz„ ∫i finan˛eaz„ realizarea
sistemului informa˛ional specific domeniului imobiliar—edilitar ∫i
b„ncilor de date urbane, la nivel na˛ional, ca sistem integrat,
compatibil, Ón colaborare cu autorit„˛ile locale; elaboreaz„ norme,
instruc˛iuni ∫i metodologii specifice domeniului imobiliar—edilitar
∫i b„ncilor de date urbane; colaboreaz„ cu autorit„˛ile
administra˛iei publice centrale pentru fundamentarea ∫i corelarea
programelor specifice sistemelor informa˛ionale, sectoriale, potrivit
domeniilor lor de activitate;
16. asigur„ fundamentarea ∫i elaborarea programelor
referitoare la Ómbun„t„˛irea ∫i dezvoltarea fondului de lucr„ri
publice ∫i locuin˛e;
17. emite avize ∫i aprob„ri de specialitate pentru obiectivele
de investi˛ii finan˛ate integral sau par˛ial de la bugetul de stat, de
la bugetele locale, din fonduri comunitare europene, din fonduri
speciale ∫i din credite garantate de stat, precum ∫i pentru lucr„rile
de interes na˛ional care sunt finan˛ate din alte surse;
18. analizeaz„ studiile de fezabilitate pentru lucr„rile publice
din competen˛a de aprobare a Guvernului ∫i le prezint„ Consiliului
Interministerial de Avizare Lucr„ri Publice de Interes Na˛ional ∫i
Locuin˛e, inclusiv sub aspectul necesit„˛ii, oportunit„˛ii ∫i eficien˛ei
economice a acestora, corelat cu strategiile din domeniul s„u de
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din toate actele normative, contractele, conven˛iile, Ón˛elegerile,
protocoalele, memorandumurile ∫i acordurile, precum ∫i Ón toate
litigiile Ón care Ministerul Integr„rii Europene este parte ∫i Ón care
Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului este parte Ón
domeniul lucr„rilor publice, amenaj„rii teritoriului, construc˛iilor ∫i
locuin˛elor.
(2) Cu data prezentei hot„r‚ri, Ministerul Dezvolt„rii, Lucr„rilor
Publice ∫i Locuin˛elor se substituie Ón toate drepturile ∫i obliga˛iile
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului*) decurg‚nd
din contractul de parteneriat public—privat pentru reconversia
func˛ional„ a amplasamentului îCentrul D‚mbovi˛a“ ∫i de finalizare
a construc˛iilor existente, precum ∫i din programul prioritar de
reconversie func˛ional„ a amplasamentului îEsplanada“.
Art. 3. — Œn scopul realiz„rii obiectivelor din domeniul s„u de
activitate, Ministerul Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor
exercit„ urm„toarele func˛ii:
a) de strategie, prin care se stabilesc direc˛iile de dezvoltare
Ón domeniul s„u de activitate;
b) de corelare a politicilor ∫i strategiilor sectoriale de
dezvoltare, pentru asigurarea unei strategii guvernamentale
coerente ∫i durabile de dezvoltare teritorial„ na˛ional„ ∫i regional„
a Rom‚niei, Ón concordan˛„ cu obiectivele domeniului s„u de
activitate;
c) de reglementare, prin care se asigur„ elaborarea cadrului
normativ ∫i institu˛ional pentru realizarea obiectivelor strategice din
domeniul s„u de activitate;
d) de reprezentare, prin care se asigur„ Ón numele statului
rom‚n ∫i al Guvernului Rom‚niei reprezentarea pe plan intern ∫i
extern Ón domeniul s„u de activitate, Ón rela˛iile cu alte institu˛ii
interne ∫i interna˛ionale;
e) de autoritate de stat Ón domeniul s„u de activitate;
f) de administrare, prin care se asigur„ administrarea
patrimoniului s„u, potrivit dispozi˛iilor legale;
g) de gestionare a fondurilor publice comunitare, na˛ionale,
precum ∫i a altor fonduri externe alocate pentru domeniul s„u de
activitate;
h) de control al respect„rii legalit„˛ii ∫i regularit„˛ii Ón utilizarea
∫i administrarea fondurilor provenite din asisten˛a financiar„
nerambursabil„ acordat„ Rom‚niei, precum ∫i a fondurilor de
cofinan˛are aferente, din domeniul s„u de activitate, Ón
conformitate cu prevederile Ordonan˛ei Guvernului nr. 79/2003
privind controlul ∫i recuperarea fondurilor comunitare, precum ∫i a
fondurilor de cofinan˛are aferente utilizate necorespunz„tor,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 529/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
Art. 4. — (1) Œn realizarea func˛iilor sale, Ministerul Dezvolt„rii,
Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor Óndepline∫te, Ón principal,
urm„toarele atribu˛ii:
1. elaboreaz„ ∫i supune spre aprobare cadrul legislativ pentru
domeniul s„u de activitate;
2. elaboreaz„ politica economic„ Ón domeniul s„u de activitate;
3. elaboreaz„ strategii pentru domeniul s„u de activitate;
4. elaboreaz„ ∫i implementeaz„ politicile de aplicare a
strategiei na˛ionale Ón domeniul s„u de activitate;
5. exercit„ drepturile ∫i obliga˛iile statului ca ac˛ionar la
unit„˛ile aflate Ón subordinea, Ón coordonarea sau sub autoritatea
sa;
6. stabile∫te cadrul tematic ∫i finan˛eaz„ activitatea de
cercetare-dezvoltare ∫i inovare sectorial„ din domeniul s„u de
activitate, precum ∫i alte activit„˛i de reglementare specifice
domeniului s„u de activitate, prin institutele na˛ionale de cercetaredezvoltare ∫i institu˛iile aflate Ón coordonarea ∫i/sau Ón subordinea
∫i/sau sub autoritatea sa, potrivit legii, ∫i asigur„ valorificarea
rezultatelor, ca informa˛ii de interes public, prin corelare cu
programele na˛ionale de cercetare Ón aceste domenii;

tu
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*) Conform art. 15 lit. d) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare Ón cadrul
administra˛iei publice centrale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea îMinisterul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului“ se Ónlocuie∫te cu îMinisterul Transporturilor“.
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sistem descentralizat extins, a celor finan˛ate din Fondul
European de Dezvoltare Regional„, denumit Ón continuare FEDR,
prin Programul Opera˛ional Regional, denumit Ón continuare POR,
al programelor ∫i proiectelor finan˛ate Ón cadrul Obiectivului
Cooperare Teritorial„ European„, denumit Ón continuare CTE din
FEDR, Instrumentul European de Vecin„tate ∫i Parteneriat —
componenta cooperare transfrontalier„ —, denumit Ón continuare
ENPI—CBC, ∫i Instrumentul de Asisten˛„ pentru Preaderare —
componenta cooperare transfrontalier„, denumit Ón continuare
IPA—CBC, precum ∫i al altor instrumente de finan˛are europene
specifice domeniului s„u de activitate;
i) exercit„ activit„˛i de audit intern ∫i control, at‚t la nivelul
aparatului propriu, c‚t ∫i la nivelul celorlalte entit„˛i implicate Ón
gestionarea ∫i utilizarea fondurilor comunitare, alocate pentru
programele ∫i proiectele de dezvoltare regional„, cooperare
transfrontalier„ ∫i transna˛ional„, finan˛ate din fonduri PHARE,
precum ∫i pentru POR ∫i programele finan˛ate Ón cadrul FEDR—
CTE, ENPI—CBC ∫i IPA—CBC;
j) elaboreaz„ ∫i/sau avizeaz„ documenta˛ia de achizi˛ie public„
aferent„ proiectelor finan˛ate din domeniul s„u de activitate;
k) contribuie la coordonarea activit„˛ii birourilor regionale pentru
cooperare transfrontalier„ Ón scopul implement„rii programelor de
dezvoltare regional„ ∫i de cooperare transfrontalier„;
l) colaboreaz„ cu autorit„˛ile competente Ón realizarea
obiectivelor de cooperare extern„ a regiunilor de dezvoltare de tip
transfrontalier, transna˛ional ∫i interregional sau la nivelul
euroregiunilor;
m) avizeaz„ statutul ∫i regulamentul de organizare ∫i
func˛ionare al agen˛iilor de dezvoltare regional„, birourilor
regionale pentru cooperare transfrontalier„, al secretariatelor
tehnice comune/Info point ∫i al altor organisme de interes public
care desf„∫oar„ activit„˛i Ón domeniul s„u de activitate;
n) coordoneaz„ ∫i/sau particip„ la procesul de preg„tire a
cadrului organizatoric ∫i procedural necesar gestion„rii fondurilor
alocate prin POR ∫i a programelor finan˛ate Ón cadrul FEDR—
CTE, ENPI—CBC ∫i IPA—CBC;
o) coordoneaz„ ∫i particip„ la procesul de elaborare a
documentelor de planificare privind dezvoltarea regional„,
elaborarea POR, precum ∫i a programelor finan˛ate Ón cadrul
FEDR—CTE, ENPI—CBC ∫i IPA—CBC;
p) coordoneaz„ ∫i/sau particip„ la procesul de elaborare a POR
∫i a programelor finan˛ate Ón cadrul FEDR—CTE, ENPI—CBC ∫i
IPA—CBC;
q) coordoneaz„ ∫i/sau particip„ la elaborarea Raportului anual
de implementare solicitat de Comisia European„, potrivit
regulamentelor Uniunii Europene, ∫i asigur„ Óntocmirea raport„rilor
c„tre Uniunea European„ asupra stadiului implement„rii
programelor comunitare pe care le gestioneaz„; coordoneaz„
elaborarea ∫i implementarea Planului de Comunicare ∫i Strategia
de Comunicare pentru POR, a programelor finan˛ate Ón cadrul
FEDR—CTE, ENPI—CBC ∫i IPA—CBC;
r) asigur„, dup„ caz, pre∫edin˛ia, secretariatul sau participarea
Ón comitetele ∫i Ón comisiile aferente programelor din domeniul
s„u de activitate;
s) elaboreaz„ ∫i implementeaz„ politici, strategii ∫i programe
de comunicare Ón domeniul s„u de activitate;
31. gestioneaz„ leg„tura cu institu˛iile na˛ionale ∫i interna˛ionale
∫i unit„˛ile de management de program din ˛„rile vecine implicate
Ón programele de cooperare, Ón procesul elabor„rii documentelor
de programare, precum ∫i pe parcursul implement„rii programelor;
32. ini˛iaz„, Ómpreun„ cu institu˛iile de profil, programe menite
s„ sprijine preg„tirea profesional„ a func˛ionarilor publici ∫i a
personalului angajat, Ón domeniul s„u de activitate;
33. particip„ la schimbul de informa˛ii ∫i experien˛„ Ón rela˛iile
cu institu˛iile ∫i organismele na˛ionale ∫i interna˛ionale privitoare la
domeniul s„u de activitate;
34. colaboreaz„ cu structurile implicate Ón activitatea de
combatere a infrac˛iunilor Ómpotriva intereselor financiare ale
Comunit„˛ilor Europene ∫i asigur„ comunicarea cu acestea;
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activitate; particip„ la promovarea pentru aprobare a lucr„rilor
avizate, conform legii;
19. ini˛iaz„ ∫i supune spre aprobare proiecte de acte
normative ∫i coordoneaz„ elaborarea reglement„rilor tehnice Ón
domeniul reducerii riscului seismic al construc˛iilor existente,
inclusiv a programului pentru educarea popula˛iei privind
comportarea Ón caz de seisme;
20. colaboreaz„ cu autorit„˛ile administra˛iei publice locale Ón
ac˛iunile Óntreprinse de acestea pentru reducerea riscului seismic
al construc˛iilor existente ∫i pentru atenuarea efectelor alunec„rilor
de teren;
21. particip„ la stabilirea m„surilor organizatorice de ac˛ionare,
pe plan central ∫i local, Ón cazuri de seisme sau alunec„ri de
teren, Ón cadrul sistemului na˛ional de ap„rare Ómpotriva
dezastrelor;
22. organizeaz„ sistemul de elaborare, avizare ∫i aprobare a
reglement„rilor tehnice ∫i economice pentru domeniile sale de
activitate, precum ∫i documentarea speciali∫tilor, Ón condi˛iile legii;
asigur„ directivarea ∫i asisten˛a tehnic„ pentru implementarea
calit„˛ii Ón construc˛ii, prin reglement„ri tehnice ∫i economice;
organizeaz„ controlul privind aplicarea reglement„rilor tehnice ∫i
economice; asigur„ finan˛area activit„˛ii de reglementare din
domeniul s„u de activitate;
23. organizeaz„ ∫i asigur„ func˛ionarea sistemului de atestare
tehnico-profesional„ a speciali∫tilor cu activitate Ón construc˛ii:
verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execu˛ia, exper˛i
tehnici, precum ∫i auditori energetici pentru cl„diri;
24. organizeaz„ activitatea de agrementare tehnic„ pentru
produse, procedee ∫i echipamente noi Ón construc˛ii;
25. asigur„ condi˛iile pentru aplicarea unitar„ a sistemului
calit„˛ii Ón construc˛ii, conform legii;
26. este autoritatea competent„ Ón domeniul produselor pentru
construc˛ii;
27. urm„re∫te respectarea prevederilor legale privind
introducerea pe pia˛„ a produselor pentru construc˛ii prin unit„˛i
desemnate prin ordin al ministrului;
28. propune strategii pe termen mediu ∫i lung, precum ∫i
solu˛ii de reform„ Ón cooperare cu institu˛iile Uniunii Europene ∫i
cu alte institu˛ii ∫i organiza˛ii interne ∫i interna˛ionale Ón domeniul
s„u de activitate, pentru elaborarea ∫i implementarea de politici
regionale, de coeziune economic„ ∫i social„, precum ∫i a
programelor de dezvoltare din domeniul s„u de activitate;
29. colaboreaz„, Ómpreun„ cu alte ministere sau alte institu˛ii
relevante, dup„ caz, cu organiza˛iile interne ∫i interna˛ionale care
sprijin„ dezvoltarea Ón domeniul s„u de activitate;
30. coordoneaz„, elaboreaz„ ∫i asigur„, dup„ caz,
implementarea ∫i monitorizarea politicii ∫i strategiei na˛ionale de
dezvoltare Ón domeniul s„u de activitate, scop Ón care:
a) elaboreaz„ Ón parteneriat Strategia na˛ional„ de dezvoltare
regional„, Ón concordan˛„ cu politicile guvernamentale de
dezvoltare;
b) asigur„ coordonarea metodologic„ a elabor„rii planurilor de
dezvoltare teritorial„ na˛ional„ ∫i regional„;
c) urm„re∫te realizarea obiectivelor de coeziune economic„,
social„ ∫i teritorial„;
d) elaboreaz„ priorit„˛ile, criteriile de eligibilitate ∫i procedurile
necesare finan˛„rii, derul„rii ∫i monitoriz„rii programelor ∫i
proiectelor din domeniul s„u de activitate;
e) elaboreaz„, implementeaz„ ∫i monitorizeaz„ strategia de
preg„tire ∫i formare profesional„ Ón domeniul s„u de activitate;
f) asigur„, Ón condi˛iile legii, managementul fondurilor publice
comunitare ∫i na˛ionale, aflate Ón responsabilitatea sa, alocate
domeniului s„u de activitate;
g) analizeaz„ ∫i propune Consiliului Na˛ional pentru Dezvoltare
Regional„ finan˛area programelor ∫i proiectelor de dezvoltare
regional„ din fodurile PHARE;
h) asigur„ managementul financiar ∫i tehnic al programelor ∫i
proiectelor de dezvoltare regional„, cooperare transfrontalier„ ∫i
transna˛ional„, reabilitare urban„, inclusiv transport urban,
planificare spa˛ial„ european„, finan˛ate din fonduri PHARE, Ón
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existente ∫i ia m„suri de aplicare a acestora, Ón domeniul s„u de
activitate;
53. ini˛iaz„, elaboreaz„ ∫i avizeaz„, dup„ caz, proiecte de
acte normative ∫i de acorduri interna˛ionale Ón domeniul s„u de
activitate;
54. sus˛ine promovarea intereselor operatorilor economici
autohtoni de profil pe pie˛ele interna˛ionale;
55. stabile∫te, Ómpreun„ cu autorit„˛ile administra˛iei publice
centrale ∫i locale care au atribu˛ii Ón domeniu, m„suri pentru
protejarea zonelor cu valoare istoric„, arhitectural„ sau
peisagistic„, precum ∫i pentru integrarea acestora Ón ac˛iunile de
modernizare a localit„˛ilor ∫i a zonelor aferente;
56. colaboreaz„ cu consiliile jude˛ene ∫i locale la elaborarea
studiilor ∫i programelor referitoare la dezvoltarea urban„ ∫i rural„,
la construc˛ia de locuin˛e ∫i lucr„rile tehnico-edilitare, Ón vederea
realiz„rii politicilor sectoriale din aceste domenii; particip„ la
sus˛inerea opera˛iunilor urbanistice ∫i de amenajare a teritoriului
cu caracter pilot;
57. sus˛ine ∫i mediaz„ constituirea de parteneriate publicprivate la nivel central ∫i local Ón domeniul s„u de activitate;
58. programeaz„, coordoneaz„, monitorizeaz„ ∫i controleaz„
utilizarea asisten˛ei financiare nerambursabile acordate Rom‚niei
de Uniunea European„ ∫i statele membre pentru programele din
domeniul s„u de activitate;
59. asigur„ secretariatul Consiliului Interministerial de Avizare
Lucr„ri Publice de Interes Na˛ional ∫i Locuin˛e;
60. asigur„ secretariatul Centrului na˛ional pentru a∫ez„ri
umane — HABITAT;
61. asigur„ organizarea ∫i func˛ionarea Comisiei tehnice pentru
reducerea riscului seismic al construc˛iilor;
62. asigur„ organizarea ∫i func˛ionarea Comitetului ministerial
∫i a centrului operativ pentru situa˛ii de urgen˛„;
63. asigur„ secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercet„rii
prealabile Ón vederea declar„rii utilit„˛ii publice pentru lucr„rile de
interes na˛ional, potrivit legii;
64. asigur„ organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului tehnic
permanent pentru construc˛ii — CTPC;
65. asigur„ Secretariatul Comisiei privind determinarea
oportunit„˛ii proiectelor de dezvoltare a infrastructurii rurale,
conform Ordonan˛ei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea
Programului de dezvoltare a infrastructurii ∫i a unor baze sportive
din spa˛iul rural, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 71/2007;
66. avizeaz„ documenta˛iile de urbanism privind zonele ∫i
sta˛iunile turistice, precum ∫i documenta˛iile privind construc˛iile Ón
domeniul turismului, conform legii;
67. asigur„ organizarea ∫i func˛ionarea Comisiei de
recunoa∫tere ∫i desemnare Ón vederea notific„rii la Comisia
European„ a organismelor pentru atestarea conformit„˛ii
produselor pentru construc˛ii ∫i a organismelor autorizate s„
elibereze agrementele tehnice europene.
(2) Atribu˛iile Ministerului Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i
Locuin˛elor sunt exercitate direct sau prin organisme tehnice
specializate, autorit„˛i sau institu˛ii publice aflate Ón subordinea,
coordonarea sau sub autoritatea ministerului, prin alte autorit„˛i
sau societ„˛i comerciale autorizate.
(3) Pentru Óndeplinirea atribu˛iilor care-i revin, Ministerul
Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor poate solicita ∫i
ob˛ine, f„r„ plata tarifelor, informa˛ii privind datele Ónregistrate Ón
Registrul comer˛ului computerizat.
(4) Ministerul Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor
Óndepline∫te orice alte atribu˛ii din domeniul s„u de activitate,
stabilite prin acte normative.
Art. 5. — Œn exercitarea atribu˛iilor sale, Ministerul Dezvolt„rii,
Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor colaboreaz„ cu celelalte ministere
∫i organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorit„˛i
publice locale, cu alte institu˛ii ∫i autorit„˛i, precum ∫i cu orice alte
persoane juridice.
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35. particip„, cu exper˛i desemna˛i, la Ónt‚lnirile grupurilor de
lucru Ón leg„tur„ cu domeniul s„u de activitate;
36. faciliteaz„ realizarea de schimburi de bune practici Óntre
structurile implicate Ón derularea programelor din domeniul s„u de
activitate;
37. particip„ la sprijinirea dezvolt„rii capacit„˛ii administrative a
structurilor implicate Ón programele din domeniul s„u de activitate,
precum ∫i la consolidarea ∫i extinderea parteneriatelor;
38. asigur„ Óndrumarea metodologic„ ∫i procedural„ a
activit„˛ii structurilor cu atribu˛ii viz‚nd implementarea programelor
din domeniul s„u de activitate;
39. coordoneaz„, organizeaz„ ∫i Óndrum„ activitatea de
programare, gestionare, monitorizare ∫i control al asisten˛ei din
partea Uniunii Europene prin programul PHARE na˛ional —
componenta coeziune economic„ ∫i social„ ∫i pentru programele
PHARE de cooperare transfrontalier„;
40. organizeaz„, Ómpreun„ cu ministerele ∫i cu celelalte
organe de specialitate ale administra˛iei publice centrale ∫i locale
∫i alte persoane juridice, dup„ caz, promovarea ac˛iunilor derulate
Ón domeniul s„u de activitate;
41. organizeaz„ evenimente/Ónt‚lniri cu reprezentan˛i ai
institu˛iilor publice, private, organiza˛ii guvernamentale, organiza˛ii
neguvernamentale, na˛ionale ∫i interna˛ionale din domeniul s„u de
activitate;
42. Ónchiriaz„, Ón condi˛iile legii, bunurile imobile proprietate
public„ a statului, pe care le are Ón administrare. Sumele ob˛inute
din chirii constituie venituri la bugetul de stat;
43. Ón vederea desf„∫ur„rii activit„˛ii proprii, poate Ónchiria sau
primi Ón administrare, conform legii, bunuri mobile ∫i imobile
proprietate public„ sau privat„;
44. contracteaz„, Ón condi˛iile legii, servicii specializate Ón
vederea ob˛inerii documentelor, datelor ∫i informa˛iilor necesare
realiz„rii atribu˛iilor sale, precum ∫i servicii de consultan˛„, inclusiv
servicii de prognoz„ ∫i statistic„;
45. monitorizeaz„ ∫i evalueaz„ politicile publice cu impact
asupra domeniului s„u de activitate;
46. asigur„ controlul utiliz„rii resurselor financiare alocate prin
bugetul de stat ∫i a resurselor din credite interne ∫i externe, al
stadiului execut„rii fizice a lucr„rilor de infrastructur„ ∫i al calit„˛ii
acestora din domeniul s„u de activitate, Ón conformitate cu
prevederile Ordonan˛ei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul ∫i
recuperarea fondurilor comunitare, precum ∫i a fondurilor de
cofinan˛are aferente utilizate necorespunz„tor, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 529/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare;
47. editeaz„ direct sau prin unit„˛ile subordonate publica˛ii de
specialitate ∫i de informare specifice domeniului s„u de activitate;
48. emite avize ∫i d„ aprob„rile de specialitate prev„zute de
lege Ón domeniile sale de activitate; fundamenteaz„ necesarul de
fonduri de la bugetul de stat, din credite interne, credite externe,
precum ∫i din alte surse de finan˛are legal constituite pentru
domeniul s„u de activitate;
49. gestioneaz„ resursele financiare alocate prin bugetul de
stat, din credite interne, credite externe, precum ∫i alte surse de
finan˛are legal constituite pentru domeniul s„u de activitate;
50. organizeaz„ ∫i finan˛eaz„ activitatea pentru constituirea
fondului propriu de colec˛ii ∫i baze de date, inclusiv baze de date
Ón profil teritorial, regional ∫i local, precum ∫i pentru constituirea
fondurilor de documentare specializate pentru domeniul s„u de
activitate, particip‚nd la sistemul informa˛ional geografic na˛ional
∫i interna˛ional (GIS);
51. organizeaz„, coordoneaz„ ∫i implementeaz„ sistemul
informa˛ional specific domeniului s„u de activitate ∫i emite
reglement„ri specifice Ón vederea corel„rii programelor sectoriale
informa˛ionale, cu excep˛ia sistemului informa˛ional na˛ional
dedicat implement„rii fondurilor comunitare nerambursabile;
52. ini˛iaz„ ∫i negociaz„, din Ómputernicirea Guvernului,
Óncheierea de conven˛ii, acorduri ∫i alte Ón˛elegeri interna˛ionale
sau propune acestuia Óntocmirea formelor de aderare la cele
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(4) Conduc„torii unit„˛ilor prev„zute la alin. (1) sunt numi˛i ∫i
mandata˛i s„ conduc„ unit„˛ile ∫i sunt elibera˛i din func˛ie prin
ordin al ministrului dezvolt„rii, lucr„rilor publice ∫i locuin˛elor, Ón
conformitate cu legisla˛ia Ón vigoare.
Art. 9. — (1) Œn structura Ministerului Dezvolt„rii, Lucr„rilor
Publice ∫i Locuin˛elor, Ón cadrul num„rului de posturi aprobat Ó∫i
desf„∫oar„ activitatea Agen˛ia de implementare pentru programele
PHARE, Autoritatea de management pentru POR ∫i autorit„˛ile de
management/autorit„˛ile comune de management, autorit„˛ile
na˛ionale ∫i punctele de contact pentru programele gestionate Ón
cadrul FEDR—CTE, ENPI—CBC ∫i IPA—CBC:
a) Autoritatea de management pentru Programul de cooperare
transfrontalier„ Rom‚nia—Serbia;
b) Autoritatea comun„ de management pentru Programul
Opera˛ional Comun Rom‚nia—Ucraina—Moldova;
c) Autoritatea comun„ de management pentru Programul
Opera˛ional Comun de cooperare Ón bazinul M„rii Negre;
d) Autoritatea Na˛ional„ pentru Programul Opera˛ional Comun
Ungaria—Slovacia—Rom‚nia—Ucraina;
e) Autoritatea de management pentru Programul Opera˛ional
de cooperare teritorial„ transfrontalier„ Rom‚nia—Bulgaria;
f) Autoritatea Na˛ional„ pentru Programul de Cooperare
Teritorial„ transfrontalier„ Ungaria—Rom‚nia;
g) Autoritatea Na˛ional„ ∫i Punct de Contact pentru Programul
de cooperare teritorial„ transna˛ional„ îSud-Estul Europei“;
h) Autoritatea Na˛ional„ ∫i Punct de Contact pentru Programul
de cooperare teritorial„ interregional„ Interreg IV C;
i) Autoritatea Na˛ional„ ∫i Punct Focal de Contact pentru
Programul cooperare teritorial„ interregional„ URBACT 2007—2013;
j) Autoritatea Na˛ional„ ∫i Punct de Contact pentru Programul
cooperare teritorial„ interregional„ ESPON 2013;
k) Autoritatea Na˛ional„ ∫i Persoan„ de contact pentru
Programul cooperare teritorial„ interregional„ INTERACT II.
(2) Autoritatea de management pentru Programul Opera˛ional
Regional Óndepline∫te atribu˛iile prev„zute Ón Hot„r‚rea Guvernului
nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institu˛ional pentru
coordonarea, implementarea ∫i gestionarea instrumentelor
structurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(3) Agen˛ia de implementare pentru programele PHARE,
autorit„˛ile de management, autorit„˛ile comune de management,
autorit„˛ile na˛ionale ∫i punctele de contact prev„zute la alin. (1)
Óndeplinesc atribu˛iile prev„zute de actele normative aplicabile,
detaliate Ón cadrul programelor.
(4) Agen˛ia de implementare pentru programele PHARE,
autorit„˛ile de management ∫i autorit„˛ile comune de management
pot delega atribu˛ii privind gestionarea curent„ a programelor. Œn
acest scop, autorit„˛ile comune de management pot
Ónfiin˛a/desemna, cu acordul ministrului dezvolt„rii, lucr„rilor
publice ∫i locuin˛elor, structura care, din punct de vedere
organiza˛ional, corespunde necesit„˛ilor Óndeplinirii acestui obiectiv.
(5) Œn condi˛iile legii, Ón cadrul Ministerului Dezvolt„rii,
Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor ∫i/sau al unit„˛ilor aflate Ón
subordinea/coordonarea/sub autoritatea ministerului se organizeaz„
∫i func˛ioneaz„ unit„˛i de management al proiectului, denumite Ón
continuare UMP, ∫i unit„˛i de coordonare a proiectului, denumite
Ón continuare UCP, pentru implementarea/administrarea proiectelor
finan˛ate din credite externe rambursabile sau nerambursabile,
conduse de un director de proiect numit prin ordin al ministrului.
(6) Structura organizatoric„, num„rul de persoane,
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare pentru fiecare
UMP/UCP ∫i, dup„ caz, num„rul de unit„˛i sunt prev„zute Ón
documentele proiectului ∫i sunt preluate ca atare Ón ordinul
ministrului dezvolt„rii, lucr„rilor publice ∫i locuin˛elor privind
Ónfiin˛area UMP/UCP.
(7) Ministrul nume∫te personalul UMP/UCP ∫i stabile∫te
competen˛ele directorului de proiect.
(8) Œn cadrul Ministerului Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i
Locuin˛elor se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ UMP de diminuare a
riscului Ón cazul producerii calamit„˛ilor naturale ∫i preg„tire pentru

rs
o

Art. 6. — Œn Óndeplinirea atribu˛iilor sale, Ministerul Dezvolt„rii,
Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor este autorizat:
a) s„ desf„∫oare activit„˛i de informare, publicitate ∫i
promovare a programelor din domeniul s„u de activitate, potrivit legii;
b) s„ contracteze, Ón condi˛iile legii, servicii de specialitate de
traduceri, documentare ∫i arhivare documente;
c) s„ Óncheie protocoale de colaborare ∫i schimb de informa˛ii
cu alte institu˛ii publice, private, organiza˛ii guvernamentale ∫i
neguvernamentale, potrivit competen˛elor sale;
d) s„ dea dispozi˛ii obligatorii pentru aplicarea m„surilor
dispuse ca urmare a exercit„rii atribu˛iilor sale potrivit legii;
e) s„ solicite, Ón condi˛iile legii, informa˛iile ∫i datele necesare
realiz„rii atribu˛iilor sale;
f) s„ efectueze acte de control conform reglement„rilor Ón
vigoare ∫i regulamentelor na˛ionale ∫i comunitare Ón domeniul s„u
de activitate, Óncheind Ón acest sens procese-verbale de control
cu valoare de titluri de crean˛„ ce constituie titluri executorii Ón
condi˛iile legii, Ón conformitate cu prevederile Ordonan˛ei
Guvernului nr. 79/2003 privind controlul ∫i recuperarea fondurilor
comunitare, precum ∫i a fondurilor de cofinan˛are aferente utilizate
necorespunz„tor, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 529/2003,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare. Œn exercitarea atribu˛iilor
de control, reprezentan˛ii mandata˛i solicit„ documentele ∫i
informa˛iile necesare;
g) s„ efectueze transport Ón cont propriu;
h) s„ aplice sanc˛iuni prev„zute de lege Ón competen˛a sa.
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Art. 7. — (1) Structura organizatoric„ a Ministerului Dezvolt„rii,
Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor este prev„zut„ Ón anexa nr. 1.
(2) Num„rul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul
Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor este de 620, exclusiv
demnitarii ∫i posturile aferente cabinetului ministrului. La num„rul
maxim de posturi aprobat se adaug„ un num„r de 63 de posturi
aferente consilierilor pentru afaceri europene repartiza˛i
Ministerului Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor conform
prevederilor legale Ón vigoare.
(3) Statul de func˛ii ∫i structura posturilor pe compartimente,
Óncadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau Óncetarea
raporturilor de serviciu se aprob„ prin ordin al ministrului
dezvolt„rii, lucr„rilor publice ∫i locuin˛elor.
(4) Ministerul Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor preia
personalul Ministerului Integr„rii Europene ∫i personalul Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului care desf„∫oar„ activit„˛i
Ón domeniul lucr„rilor publice, amenaj„rii teritoriului, construc˛iilor ∫i
locuin˛elor conform prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor m„suri de
reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale.
(5) Œn cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului
dezvolt„rii, lucr„rilor publice ∫i locuin˛elor, se pot organiza servicii,
birouri ∫i alte compartimente ∫i se poate stabili num„rul posturilor
aferente, cu Óncadrarea Ón num„rul de posturi aprobat.
Art. 8. — (1) Ministerul Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i
Locuin˛elor are Ón componen˛a sa unit„˛i teritoriale f„r„
personalitate juridic„, precum ∫i unit„˛ile prev„zute Ón anexa nr. 2
care func˛ioneaz„ Ón subordinea, sub autoritatea sau Ón
coordonarea ministerului.
(2) Ministerul Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor
desemneaz„, dintre speciali∫tii s„i, consilieri ∫i/sau exper˛i care Ó∫i
vor desf„∫ura activitatea Ón cadrul Reprezentan˛ei permanente a
Rom‚niei pe l‚ng„ Uniunea European„. Num„rul maxim de
posturi pentru personalul deta∫at Ón cadrul Reprezentan˛ei
permanente a Rom‚niei pe l‚ng„ Uniunea European„ este de 7,
acesta put‚nd fi modificat prin hot„r‚re a Guvernului.
(3) Personalului Ministerului Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i
Locuin˛elor trimis Ón cadrul Reprezentan˛ei permanente a
Rom‚niei pe l‚ng„ Uniunea European„ Ói sunt aplicabile
dispozi˛iile legale Ón vigoare privind drepturile personalului trimis Ón
misiune permanent„ Ón str„in„tate.
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SECﬁIUNEA a 2-a
Organizarea Ministerului Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor
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CAPITOLUL II
Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale
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Art. 10. — (1) Conducerea Ministerului Dezvolt„rii, Lucr„rilor
Publice ∫i Locuin˛elor se asigur„ de c„tre ministrul dezvolt„rii,
lucr„rilor publice ∫i locuin˛elor.
(2) Ministrul dezvolt„rii, lucr„rilor publice ∫i locuin˛elor
reprezint„ Ón justi˛ie ministerul Ón raporturile cu celelalte ministere,
cu alte autorit„˛i publice ∫i organiza˛ii interne ∫i interna˛ionale,
precum ∫i cu persoane fizice ∫i juridice rom‚ne ∫i str„ine.
(3) Ministrul dezvolt„rii, lucr„rilor publice ∫i locuin˛elor este
ordonator principal de credite ∫i Óndepline∫te atribu˛iile generale
prev„zute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare.
(4) Ministrul dezvolt„rii, lucr„rilor publice ∫i locuin˛elor este
pre∫edintele Consiliului Na˛ional pentru Dezvoltare Regional„.
(5) Œn exercitarea atribu˛iilor sale, ministrul dezvolt„rii, lucr„rilor
publice ∫i locuin˛elor emite ordine ∫i instruc˛iuni.
(6) Prin ordin al ministrului dezvolt„rii, lucr„rilor publice ∫i
locuin˛elor pot fi delegate atribu˛ii ∫i persoanelor cu func˛ii de
conducere.
Art. 11. — (1) Ministrul dezvolt„rii, lucr„rilor publice ∫i
locuin˛elor este ajutat Ón activitatea sa de 2 secretari de stat,
numi˛i prin decizii ale primului-ministru, precum ∫i de secretarul
general ∫i de 2 secretari generali adjunc˛i, numi˛i Ón condi˛iile legii.
(2) Secretarii de stat exercit„ atribu˛iile delegate prin ordin de
ministrul dezvolt„rii, lucr„rilor publice ∫i locuin˛elor.
(3) Secretarul general ∫i, respectiv, secretarii generali adjunc˛i
ai Ministerului Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor au
atribu˛iile ∫i responsabilit„˛ile prev„zute la art. 49 alin. (2) din
Legea nr. 90/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Ace∫tia pot Óndeplini ∫i alte atribu˛ii prev„zute de Regulamentul
de organizare ∫i func˛ionare al Ministerului Dezvolt„rii, Lucr„rilor
Publice ∫i Locuin˛elor ori Óncredin˛ate de ministrul dezvolt„rii,
lucr„rilor publice ∫i locuin˛elor.
(4) Atribu˛iile direc˛iilor, serviciilor, birourilor ∫i ale altor
compartimente din aparatul Ministerului Dezvolt„rii, Lucr„rilor
Publice ∫i Locuin˛elor se stabilesc prin regulamentul de organizare
∫i func˛ionare, care se aprob„ prin ordin al ministrului dezvolt„rii,
lucr„rilor publice ∫i locuin˛elor.
Art. 12. — Ministerul Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i
Locuin˛elor poate Ónchiria unor operatori economici sau poate da
Ón administrare altor institu˛ii de utilitate public„ spa˛ii situate Ón
imobilele proprietate public„ sau privat„ a statului, Ón care Ó∫i
desf„∫oar„ activitatea ∫i pe care le administreaz„, Ón condi˛iile
legii, Ón urm„toarele scopuri:
a) organizarea bufetelor de incint„;
b) instalarea de automate pentru b„uturi calde ∫i reci;
c) mijloace de publicitate;
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d) pentru alte activit„˛i care au leg„tur„ cu activitatea
Ministerului Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor sau sunt
necesare Ón derularea activit„˛ii acestuia.
Art. 13. — Ministerul Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i
Locuin˛elor va cuprinde Ón bugetul s„u fondurile necesare pentru
dezvoltarea fondului documentar, finan˛area cheltuielilor de capital
∫i achizi˛ionarea obiectelor de inventar necesare func˛ion„rii
bibliotecii specializate de drept public din cadrul Centrului de
Documentare pentru Construc˛ii, Arhitectur„, Urbanism ∫i
Amenajarea Teritoriului — CDCAS Bucure∫ti.
Art. 14. — (1) Prefecturile asigur„ spa˛iile corespunz„toare
pentru desf„∫urarea activit„˛ii unit„˛ilor teritoriale ale Ministerului
Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor.
(2) Œn localit„˛ile Ón care unit„˛ile teritoriale ale Ministerului
Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor nu dispun de spa˛ii
corespunz„toare, consiliile locale vor sprijini aceste unit„˛i prin
asigurarea, Ón condi˛iile legii, de amplasamente Ón vederea
desf„∫ur„rii activit„˛ii acestora.
Art. 15. — (1) Stabilirea num„rului maxim de autoturisme ∫i a
consumului lunar de carburan˛i se face potrivit dispozi˛iilor legale
Ón vigoare.
(2) Ministerul Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor are
Ón dotare, pentru activit„˛i specifice, 25 de autoturisme cu un
consum lunar de carburant de 450 litri pentru fiecare autoturism.
(3) Pentru transportul demnitarilor ∫i parcul comun, num„rul de
autoturisme se stabile∫te potrivit Ordonan˛ei Guvernului
nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autorit„˛ile administra˛iei publice ∫i institu˛iile publice, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 247/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
Art. 16. — Ministerul Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i
Locuin˛elor este Óncadrat cu func˛ionari publici cu func˛ii generale,
func˛ionari publici cu func˛ii specifice ministerului ∫i cu personal
angajat cu contract individual de munc„, salariza˛i Ón conformitate
cu prevederile legale Ón vigoare.
Art. 17. — Patrimoniul Ministerului Dezvolt„rii, Lucr„rilor
Publice ∫i Locuin˛elor se constituie prin preluarea patrimoniului
Ministerului Integr„rii Europene ∫i a unei p„r˛i din patrimoniul
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, pe baza
Protocolului de predare-primire ce se va Óncheia Ón termen de 30
de zile de la data intr„rii Ón vigoare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor m„suri de
reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie
2007.
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situa˛ii de urgen˛„, program finan˛at de Banca Mondial„ ∫i de
Guvernul Rom‚niei.
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Art. 18. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 19. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri se
abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 243/2006 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Integr„rii Europene, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 194 din 1 martie 2006, cu
modific„rile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul dezvolt„rii, lucr„rilor publice ∫i locuin˛elor,
László Borbély
Ministrul muncii, familiei ∫i egalit„˛ii de ∫anse,
Paul P„curaru
p. Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 18 aprilie 2007.
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Anexa nr. 1 este reprodus„ Ón facsimil.
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STRUCTURA ORGANIZATORIC√

a Ministerului Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor
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MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 285/27.IV.2007
ANEXA Nr. 2
A. U N I T √ ﬁ I L E

care func˛ioneaz„ Ón subordinea Ministerului Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor ∫i care se finan˛eaz„ din
venituri proprii ∫i din subven˛ii de la bugetul de stat, Ón condi˛iile legii
Nr.
crt.

Denumirea unit„˛ii

Sursa de finan˛are

Localitatea

1.

Centrul Na˛ional pentru Reducerea Riscului Seismic

Venituri proprii ∫i subven˛ii de la bugetul
de stat, Ón condi˛iile legii

Bucure∫ti

2.

Centrul de Documentare pentru Construc˛ii, Arhitectur„,
Urbanism ∫i Amenajarea Teritoriului — CDCAS

Venituri proprii ∫i subven˛ii de la bugetul
de stat, Ón condi˛iile legii

Bucure∫ti

B. UNIT√ﬁILE

care func˛ioneaz„ Ón coordonarea Ministerului Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor
Localitatea

ce

Denumirea unit„˛ii

fiz
i

Nr.
crt.

Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare Ón Construc˛ii ∫i Economia
Construc˛iilor — INCERC Bucure∫ti

2.

Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism ∫i Amenajarea
Teritoriului — URBANPROIECT Bucure∫ti

Bucure∫ti
Bucure∫ti
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C. UNIT√ﬁILE

Localitatea

ii
g

Denumirea unit„˛ii

ăr

Nr.
crt.
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care func˛ioneaz„ sub autoritatea Ministerului Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor

Agen˛ia Na˛ional„ pentru Locuin˛e — A.N.L.

2.

Compania Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A.

Bucure∫ti
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