ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și
pentru modificarea și completarea unor acte normative

Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr...... /2021 pentru acordarea
încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ...
din ... noiembrie 2021,
luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită
îndeplinirea, în cel mai scurt timp, în noua structură, a activității Guvernului şi a
ministerelor,
reţinându-se că, în cazul în care nu sunt acceptate măsurile propuse, nu se
poate garanta punerea în aplicare a Programului de guvernare votat de Parlament
şi îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă şi
externă a ţării şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice, cu
urmări directe asupra cetăţenilor, elemente care vizează interesul public şi
constituie situaţii de urgenţă și extraordinare,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1
(1) Atribuţiile viceprim-miniștrilor, prevăzuți în Hotărârea Parlamentului
României nr. ............ /2021 pentru acordarea încrederii Guvernului, se stabilesc
prin decizie a prim-ministrului.
(2) Cheltuielile necesare desfăşurării activităţii viceprim-ministrului fără
portofoliu şi a cabinetului acestuia se asigură de la bugetul de stat prin bugetul
Secretariatului General al Guvernului.
Art.2
(1) Se înființează Ministerul Economiei, prin reorganizarea Ministerului
Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, ca urmare a divizării parțiale
conform alin (2) .
(2) Se înființează Ministerul Antreprenoriatului și Turismului prin preluarea
activităților, personalului aferent și patrimoniului corespunzător din domeniul
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antreprenoriatului, turismului și comerțului exterior de la Ministerul
Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.
(3) Incepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgentă,
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului exercită drepturile și obligațiile ce
decurg din calitatea de acționar al statului român la operatorii economici din
domeniul turismului.
(4) Se autorizează Ministerul Antreprenoriatului și Turismului să inițieze și să
aprobe, după caz, toate operațiunile și demersurile necesare pentru
înregistrarea acțiunilor deținute de către statul român în proprietatea privată a
statului și administrarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului la
companiile și societățile din domeniul turismului, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare.
(5) Reprezentanții statului în adunările generale ale acționarilor la operatorii
economici prevăzuți la alin (3) sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului
antreprenoriatului și turismului
(6) Finanțarea cheltuielor legate de aplicarea, de către Ministerul
Antreprenoriatului și Turismului, a prevederilor Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu
modificările și completările ulterioare, la societățile din domeniul turismului,
se asigură din bugetul aferent activității de privatizare al ministerului
Art.3
(1) Se înființează Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin reorganizarea
Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ca urmare a divizării parțiale
conform art. 4.
(2) Se înființează Autoritatea pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități prin
divizarea Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități,
Copii și Adopții, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în
subordinea Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale, prin preluarea
activității, personalului și patrimoniului aferent programelor din domeniul
protecției și promovării persoanelor cu dizabilități.
(3) Autoritatea pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități este condusă de un
preşedinte cu rang de secretar de stat şi de un vicepreşedinte cu rang de
subsecretar de stat, numiţi în condiţiile legii.
(4) Atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității pentru Protecția Persoanelor
cu Dizabilități se stabilesc prin hotărâre de Guvern la propunerea Ministrului
Muncii și Solidarității Sociale.
Art 4
(1) Se înființează Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse prin
preluarea activităților, personalului aferent și patrimoniului corespunzător din
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domeniul familiei de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale și prin
preluarea activităților, personalului aferent și patrimoniului corespunzător din
domeniul tineretului de la Ministerul Tineretului și Sportului.
(2) Se înființează Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției,
organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea
Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, prin divizarea
prevăzută la art.3 alin (2) și prin preluarea activității, personalului și
patrimoniului aferent programelor din domeniul protecției copilului și
adopției.
(3) Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției este condusă de
un preşedinte cu rang de secretar de stat şi de un vicepreşedinte cu rang de
subsecretar de stat, numiţi în condiţiile legii.
(4) Atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității pentru Protecția Drepturilor
Copilului și Adopției se stabilesc prin hotărâre de Guvern la propunerea
Ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.
(5) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și
funcționarea Autorității pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției,
precum și a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea
Autorității Naționale pentru Personale cu Dizabilități, Autoritatea Națională
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții se desființează.
(6) Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați trece din
subordinea Ministerul Muncii și Protecției Sociale în subordinea Ministerului
Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.
(7) Autoritatea pentru Tineret trece din subordinea/se înființează .......................
în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.
Art.5
(1) Se înfiinţează Ministerul Sportului prin reorganizarea Ministerului Tineretului
şi Sportului ca urmare a divizării parțiale conform art.4 prin preluarea
activităților, personalului aferent și patrimoniului corespunzător din domeniul
sportului de la Ministerul Tineretului și Sportului.
(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Sportului și a Ministerului Familiei, Tineretului și
Egalității de Șanse, Ministerul Tineretului și Sportului se desfiinţează.
Art. 6
(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului se înființează Cancelaria PrimMinistrului, structură cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului,
prin preluarea activităţii și personalului Cancelariei Prim-Ministrului,
structură fără personalitate juridică în subordinea prim-ministrului, care se
desființează.
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(2) Cancelaria Prim-Ministrului este condusă de șeful Cancelariei PrimMinistrului, cu rang de ministru, numit și eliberat prin decizie a primministrului.
(3) Șeful Cancelariei Prim Ministrului are calitatea de ordonator principal de
credite pentru instituțiile din subordine, respectiv din coordonare.
(4) Articolul 22 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare se
aplică în mod corespunzător.
Art. 7
(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcţionează următoarele
structuri:
a) Cancelaria Prim-Ministrului, structură cu personalitate juridică, în
subordinea prim-ministrului, finanţată de la bugetul de stat, condusă de şeful
Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru, numit şi eliberat din funcţie
prin decizie a prim-ministrului; în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului îşi
desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi secretari de stat şi consilieri de stat,
precum şi directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat,
numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului; șeful
Cancelariei Prim-Ministrului are calitatea de ordonator principal de credite pentru
instituțiile din subordine, respectiv din coordonare;
b) aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului, structură fără
personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al
Guvernului, condusă de viceprim-ministru; în cadrul aparatului propriu de lucru
al viceprim-ministrului îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi secretari de
stat şi consilieri de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie, prin decizie a primministrului, la propunerea viceprim-ministrului;
c) Secretariatul General al Guvernului, instituţie publică cu personalitate
juridică, în subordinea prim-ministrului, condusă de un secretar general cu rang
de ministru numit prin decizie a prim-ministrului, ajutat de unul sau mai mulți
secretari generali adjuncţi, care au rang de secretar de stat, precum şi, după caz,
de unul sau mai mulţi secretari de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin
decizie a prim-ministrului. Secretarul general al Guvernului este ordonatorul
principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, precum şi pentru
instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale
din subordinea Guvernului şi din subordinea, respectiv coordonarea primministrului;
d) Departamentul pentru Luptă Antifraudă - DLAF, structură cu
personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea
prim-ministrului, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului
General al Guvernului, condusă de un şef cu rang de secretar de stat, numit prin
decizie a prim-ministrului pe o perioadă de 5 ani, ordonator terţiar de credite;
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Departamentul pentru Luptă Antifraudă - DLAF este instituţia de contact cu
Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF şi asigură, sprijină sau
coordonează, după caz, îndeplinirea obligaţiilor ce revin României privind
protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu
prevederile art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, având
atribuţia de control al obţinerii, derulării sau utilizării fondurilor comunitare,
precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente;
e) Corpul de control al prim-ministrului, structură fără personalitate
juridică, în subordinea prim-ministrului, finanţată de la bugetul de stat prin
bugetul Secretariatului General al Guvernului;
f) Departamentul pentru Relaţii Interetnice, structură fără personalitate
juridică, în subordinea prim-ministrului, condusă de un secretar de stat, ajutat de
2 subsecretari de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a primministrului, şi finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
principala atribuţie a departamentului este de a pune în aplicare politica stabilită
prin Programul de guvernare în domeniul relaţiilor interetnice;
g) Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structură cu
personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea
prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului;
h) Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova, structură cu
personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea
prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului;
i) Departamentul pentru dezvoltare durabilă, structură fără personalitate
juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea primministrului;
j) Departamentul pentru responsabilitate socială comunitară şi grupuri
vulnerabile, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului,
finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
k) Departamentul pentru dezvoltare, promovare şi monitorizare proiecte de
investiţii în infrastructură, structură fără personalitate juridică în subordinea primministrului, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al
Guvernului;
l) alte departamente, organizate ca structuri cu sau fără personalitate
juridică, în subordinea primului-ministru, conduse de secretari de stat sau
asimilaţi ai acestora, a căror înfiinţare şi/sau funcţionare se aprobă prin hotărâre a
Guvernului.
(2) Organizarea, funcţionarea, structura organizatorică și numărul maxim de
posturi ale structurilor prevăzute la alin. (1) lit. c)- k), inclusiv atribuţiile acestora,
se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(3) Statul de funcții al fiecărei structuri din cadrul aparatului de lucru al
Guvernului se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la
propunerea conducătorilor acestor structure.
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(4) Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor
de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului din cadrul
Secretariatului General al Guvernului şi din cadrul structurilor fără personalitate
juridică ce funcţionează în aparatul de lucru al Guvernului se aprobă prin ordin al
secretarului general al Guvernului. Încadrarea personalului, modificarea,
suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de
muncă ale personalului din cadrul structurilor cu personalitate juridică ce
funcţionează în aparatul de lucru al Guvernului se aprobă prin ordin al
conducătorului acestora.
(5) Secretariatul General al Guvernului coordonează gestionarea contribuției
financiare acordate României din rezerva de ajustare la Brexit, potrivit
Regulamentului (UE) 2021/1755 al Parlamentului European și al Consiliului din
6 octombrie 2021 de înființare a rezervei de ajustare la Brexit. Cadrul de
implementare a contribuției financiare acordate României din rezerva de ajustare
la Brexit se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
Art. 8
(1) Ministerele, celelalte autorități ale administrației publice și instituțiile publice
nou înființate sau care preiau, pe bază de protocol, activități de la alte ministere,
autorități, instituții publice ori alte structuri publice se subrogă în toate drepturile
și obligațiile instituției, structurii sau activității preluate, inclusiv prin preluarea
tuturor bunurilor mobile și imobile aflate în administrarea sau, după caz, în
proprietatea acestora.
(2) Reglementarea aspectelor determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare
prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se realizează prin acte normative
adoptate de Guvern, la propunerea ministerelor și celorlalte organe de specialitate
ale administrației publice implicate.
(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
urgență, miniștrii propun Guvernului măsuri de reorganizare a autorităților și
instituțiilor publice din subordinea Guvernului sau ministerelor, după caz,
inclusiv proiectele de acte normative corespunzătoare acestora.
Art.9
(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor să introducă modificările în structura
bugetului de stat pe anul 2021, corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de
urgență, 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
intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și cuprind prevederile
bugetare, execuția bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate
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și drepturile salariale aferente, precum și celelalte drepturi și obligații cât și
bunurile prevăzute la art.8.
(3) Încadrarea personalului preluat potrivit alin. (2) se realizează cu respectarea
procedurii şi regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.
(4) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin.(1) în bugetul de stat și în
bugetul ordonatorilor principali de credite, finanțarea acestora se va asigura din
bugetele ordonatorilor principali de credite existenți înainte de modificarea
structurii și componenței Guvernului, potrivit Hotărârii Parlamentului nr.
...../2021 pentru aprobarea modificării structurii Guvernului și, respectiv, înainte
de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
(5) Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele ordonatorilor
principali de credite existenți înainte de modificarea structurii și componenței
Guvernului, potrivit Hotărârii Parlamentului nr. ....../2021 și respectiv, înainte de
intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, și se aprobă de ordonatorii
principali de credite ai instituțiilor publice înființate sau rezultate în urma
reorganizării, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
(6) Efectuarea modificărilor în execuția bugetului de stat, conform prevederilor
prezentei ordonanțe de urgență, se va face de către ordonatorii principali de
credite, pe baza precizărilor Ministerului Finanțelor. Ministerul Finanțelor adoptă
precizări cu privire la specimenele de semnături necesare deschiderii creditelor
bugetare reglementate la alin.(5).
Art.10
Desființarea ministerelor, departamentelor, autorităților, instituțiilor sau a
celorlalte structuri administrative, prevăzută de prezenta ordonanță de urgență, își
produce efectele la data intrării în vigoare a actului normativ care reglementează
înființarea, organizarea și funcționarea noilor ministere, departamente, autorități,
instituții sau celorlalte structuri administrative care se subrogă în drepturile și
obligațiile celor desființate.
ART .11
La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele acte
normative se abrogă, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri
pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, se abrogă.
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2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor
competenţe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al
Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 176 din
20 martie 2009, se abrogă.
3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019,
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după
cum urmează:
a) La articolul 22, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul
cuprins:
„(1) Cancelaria Prim-Ministrului este structură cu personalitate juridică, în
subordinea prim-ministrului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al
Guvernului.
(4) Personalul din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, este format din
personal contractual și funcționari publici. ”
b) După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul 2^1 cu
următoarul cuprins:
„(2^1) În exercitarea atribuțiilor care îi revin șeful Cancelariei Prim –
Ministru emite ordine și instrucțiunii, în condițiile legii ”
c) La art.509, după alin.(3) se introduce un nou alineat, alin.(3^1), cu
următorul cuprins:
„(3^1) În mod excepţional, la propunerea justificată a conducătorului
autorităţii sau instituţiei publice în al cărei stat de funcţii există funcţia publică
corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici vacantă sau temporar
vacantă, exercitarea cu caracter temporar a acesteia poate fi realizată de personalul
contractual din cadrul autorităților administrative autonome aflate sub controlul
Parlamentului care îndeplinește condiţiile prevăzute la 394 alin.(4) lit.a)-e), cu
acordul persoanei și cu aprobarea prealabilă a conducătorului autorității în care își
desfășoară activitatea persoana propusă să exercite funcţia publică
corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, precum și cu notificarea
prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu 10 zile înainte de
dispunerea măsurii. Această măsură se dispune prin act administrativ al persoanei
care are competenţa legală de numire în funcţia publică corespunzătoare
categoriei înalţilor funcţionari publici.”.
d) La art.509, după alin.(5) se introduce un nou alineat, alin.(5^1), cu
următorul cuprins:
8

„(5^1) Perioada în care persoanele prevăzute la alin.(31) exercită cu
caracter temporar în condiţiile prezentului cod o funcţie publică din categoria
înalţilor funcţionari publici constituie vechime în cadrul autorităților
administrative autonome aflate sub controlul Parlamentului din care provin. Pe
perioada în care se exercită cu caracter temporar funcţia publică din categoria
înalţilor funcţionari publici, raportul de muncă se suspendă de drept, iar drepturile
salariale acordate sunt cele reglementate în Legea-cadru nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru această categorie de funcție publică”.
3. La articolul 1, alineatul (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al
Informaţiilor Secrete de Stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 826 din 15 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, denumit
în continuare ORNISS, se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu
personalitate juridică în subordinea Guvernului României şi în coordonarea
secretarului general al Guvernului, cu autoritate la nivel naţional în domeniul
securităţii informaţiilor clasificate.”
Art.12
În cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri și sintagme
se înlocuiesc după cum urmează:
a) "Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului" se înlocuieşte cu
denumirea "Ministerul Economiei" în cazul prevederilor care reglementează
activitatea legată de ..... și Ministerul Antreprenoriatului și Turismului în cazul
prevederilor care reglementează activitatea legată antreprenoriatului, turismului
și comerțului exterior;
b) .............

PRIM-MINISTRU
IONEL-NICOLAE CIUCĂ
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