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ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 

privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 

modificarea și completarea unor acte normative 

 

 A. Programul de Guvernare aprobat de Parlament cuprinde o serie de măsuri 

concrete în ceea ce privește funcționarea aparatului central de lucru al Guvernului. 

 Aceste măsuri de eficientizare pornesc de la principii și premise care vor fi 

extinse și în alte zone ale administrației publice. 

 Astfel, se impune consacrarea normativă a rolului Cancelariei Prim-Ministrului, 

de formulare a opțiunilor de politici publice, de fundamentare a acestora și de 

monitorizare a implementării direcțiilor de acțiune stabilite la nivel guvernamental. 

 Funcționarea unor instituții publice și organe de specialitate ale administrației 

publice centrale în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului, se 

impune din perspectiva asigurării unui cadru coerent de stabilire a priorităților și de 

identificare în timp real a tuturor dificultăților, în scopul surmontării acestora și 

atingerii obiectivelor propuse.  

          Asigurarea concordanței cu recomandarea Comisiei Europene din 14 iulie 2014 

privind principiile pentru protecția consumatorilor și a utilizatorilor de servicii de 

jocuri de noroc online și pentru împiedicarea accesului minorilor la jocurile de noroc 

online, precum și cu recomandarea din 23 septembrie 2015, impune măsuri imediate 

referitoare la stabilirea entității publice care să exercite drepturile și obligațiile statului 

la Compania Națională ”Loteria Română” S.A., respectiv Ministerul Economiei, 

Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri. 

   

 B. O cerință expresă a unor pături largi ale societății, care este tot mai des 

exprimată în spațiul public, se referă la debirocratizare și simplificarea administrativă.  

 În acest context, este imperios necesară adoptarea unor măsuri urgente în sensul 

reducerii eforturilor de procurare a documentelor în vederea obținerii serviciilor 

publice, precum și referitoare la facilitarea interconectării bazelor de date între 

instituțiile publice.  

 

C. Într-o lume caracterizată printr-o competiție acerbă între state, dezvoltarea și 

diversificarea schimburilor economice, culturale, științifice și tehnologice ale 

României sunt vitale pentru progresul țării noastre. 

 Un rol esențial în promovarea intereselor naționale ale României îl au 

expozițiile internaționale, fiind necesară adoptarea imediată a unor măsuri legislative 

pentru asigurarea participării țării noastre la expoziții în perioada următoare.   
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 D. Afirmarea externă a valorilor și intereselor naționale se realizează prin 

participarea României la organizații internaționale.  

 Se impune crearea cadrului legal pentru plata unor contribuții financiare 

voluntare ale țării noastre la bugetul unor organizații internaționale.  

 

E. 1. În ultimii ani, fenomenul sedentarismului în rândul populației României, 

în special al tinerilor, a luat o amploare deosebită, fiind necesară monitorizarea acestui 

proces și adoptarea unor măsuri imediate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a 

populației. 

În acest context, un rol deosebit îl are practicarea sportului în școli atât pentru 

sănătatea și echilibrul mintal al tinerilor, cât și pentru celelalte beneficii pe care le 

aduce vieții sociale și interacțiunii umane. 

Dezvoltarea sportului de masă și descoperirea unor noi sportivi de înaltă 

performanță impun conceperea și derularea unor programe de cercetare în sport. 

Astfel,este necesară amendarea legislaţiei în vigoare, prin completarea 

atribuțiilor Ministerului Tineretului și Sportului, în sensul creării unor programe şi 

platforme de cercetare în sport, în vederea dezvoltării aptitudinilor şi performanţelor 

motorii şi educaţionale în rândul populaţiei, mai ales a celor tineri. 

2. Este necesară utilizarea urgentă şi eficientă a fondurilor provenite din 

vânzarea certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră, precum şi instituirea unui 

mecanism flexibil de finanţare a proiectelor din sumele obţinute în urma 

comercializării certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră din sectorul aviaţiei, 

astfel încât şi această sursă de finanţare să contribuie la dezvoltarea societății. 

Un astfel de proiect este cel al achiziționării de microbuze și autocare necesare 

dotării unităților aflate în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, precum și a 

federațiilor sportive naționale în ramură de sport. 

Concretizarea acestui demers va determina realizarea unor economii importante 

la bugetul statului prin renunţarea la închirierea mijloacelor de transport pentru 

deplasările la competiţiile sportive a sportivilor și a colectivelor tehnice. 

 Trebuie menționat faptul că mijloacele de transport de care dispun cluburile 

sportive sunt uzate şi nu mai prezintă siguranţă pentru transport. 

  Nu în ultimul rând, prin aceste măsuri se vor asigura şanse egale de participare 

pentru toţi sportivii la competiţiile naţionale şi internaţionale. 

 

 F. Amplificarea fenomenului migraționist, cu efecte directe asupra unui număr 

semnificativ de state europene, reclamă eficientizarea activității instituției abilitate în 

combaterea migrației și, în acest sens, adoptarea unor măsuri organizatorice flexibile, 

care să permită un răspuns instituțional operativ și adecvat contextului european. 
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 G. Un obiectiv deosebit de important, a cărui atingere are o importanță majoră 

la nivelul întregii societăți, este cel al eficientizării desfășurării ședințelor Guvernului 

și a reuniunilor pregătitoare  ale acestora, prin dezvoltarea unui sistem unitar și 

predictibil de inițiere, consultare, avizare/aprobare a documentelor de politici publice 

și a proiectelor de acte normative. 

 În acest context, a fost creat Sistemul Integrat de Management al Politicilor 

(SIMP), care transpune electronic procedura efectuată până în momentul de față, 

fluxul de documente între ministerele de linie, respectiv între acestea și Secretariatul 

General al Guvernului. Aplicația implementează fluxuri de documente bazate pe roluri 

funcționale identificate conform prevederilor legale în vigoare. 

 Din punct de vedere funcțional, documentele de politici publice, respectiv 

proiectele de acte normative vor fi încărcate în acest sistem de către persoanele 

desemnate din cadrul fiecărui minister, urmând să fie aprobate/avizate  prin semnătură 

electronică de către conducătorul instituției. Toate etapele ulterioare, până în 

momentul aprobării, se vor desfășura prin intermediul platformei respective. 

 Pentru utilizarea semnăturii electronice și elaborarea înscrisurilor în formă 

electronică în cadrul procesului de elaborare, consultare, avizare şi prezentare a 

proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum 

şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării la nivelul Guvernului, se impune 

crearea temeiului legal pentru elaborarea înscrisurilor în formă electronică, utilizarea 

semnăturii electronice, consacrarea valorii probante de înscris autentic a documentelor 

emise în această formă (corespondență, avize, acte normative).  

 Acest demers răspunde exigențelor dispozițiilor art.269 alin.(2) din Codul de 

procedură civilă – Legea nr.134/2010, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare ”Este, de asemenea, autentic orice alt înscris emis de către o autoritate 

publică şi căruia legea îi conferă acest caracter”. 

  

 H.1. În vederea punerii în executare a hotărârii pronunțate de Curtea Europeană 

a Drepturilor Omului (C.E.D.O.) în cauza Niculescu împotriva României (cererea 

nr.3044/09), conexată la cauza Căpitan și alții împotriva României, este necesară 

înființarea unui post de vicepreședinte al Institutului pentru Investigarea Crimelor 

Comunismului și Memoria Exilului Românesc, sens în care se majorează numărul 

maxim de posturi al institutului cu un post. 

         2. Administrația Prezidențială și Guvernul României propun conceptul realizării 

unui muzeu al evreilor din România,  care va fi dedicat istoriei, culturii și tradițiilor 

comunităților evreiești, demers lansat în deplin acord cu Federația Comunităților 

Evreiești din România.  

 Preluarea de către România, în perioada 2016-2017, a președinției Alianței 

Internaționale pentru Memoria Holocaustului (IHRA) reprezintă un bun prilej pentru a 

transmite un mesaj internațional puternic cu privire la politica memoriei a României, 

respectiv organizarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor din România.  

 Demersurile pentru realizarea acestui muzeu vor fi realizate de către Institutului 

Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”. 
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 Având în vedere acest obiectiv, importanța promovării memoriei Holocaustului 

la nivelul relațiilor internaționale, exigențele actuale ale activității și diversificarea 

tematicii și responsabilității Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din 

România „Elie Wiesel”, este necesară suplimentarea numărului de posturi al 

institutului. 

 

 I. La 1 decembrie 2018 se împlinesc 100 de ani de la constituirea statului 

național unitar român, realizată prin unirea provinciilor Basarabia, 

Bucovina,Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș și Sătmar cu Regatul României. 

 Acest moment aniversar trebuie marcat în mod corespunzător, sens în care se 

propune înființarea Departamentul Centenar, structură fără personalitate juridică în 

cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului, condusă de 

un secretar de stat, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  

 Departamentul va coordona la nivel național pregătirea, organizarea și 

desfășurarea manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului 

României (1918 – 2018) și sfârșitul primului Război Mondial. 

 

 J. Potrivit Legii nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de 

Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Consiliul de Monitorizare, 

autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, sub control parlamentar, 

trebuia să funcţioneze începând cu data de 27 aprilie 2016.  

 Pentru operaționalizarea Consiliului de monitorizare se impune completarea 

Legii 8/2016 cu dispoziții referitoare la organizarea și funcționarea acestei structuri, 

statutul si salarizarea personalului care urmează a fi angajat, completarea aparatului cu 

un secretar general și rolul vicepreședintelui instituției.  

 Urgenţa promovării acestui act normativ este justificată şi de faptul că această 

autoritate trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure în mod coerent și 

eficient monitorizarea implementării prevederilor Convenţiei privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi, așa cum a fost ratificată de România prin Legea 221/2010 

pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la 

New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 

2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 

septembrie 2007,  publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 792 din 26.11.2010 si a 

hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia apărării drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate, în special Hotărârea din 17 iulie 2014 

„Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu împotriva României” 

(Cererea nr. 47848/08, Strasbourg). 

 Pentru îndeplinirea atribuţiilor care ţin de prevenirea şi sancţionarea abuzurilor 

la adresa copiilor, tinerilor şi adulţilor cu dizabilităţi instituţionalizaţi în România, un 

grup deosebit de vulnerabil, de facilitarea accesului la justiţie al acestora, de 

prevenirea deceselor suspecte, Consiliul de monitorizare are nevoie de alocarea 

urgenta a unui buget, acesta neputând fi adoptat în lipsa modificărilor prevăzute în 

prezenta ordonanță, termenul asumat prin Legea 8/2016 pentru alocarea unui spațiu 
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adecvat funcționarii aparatului de lucru fiind deja depășit, pentru aceste motive se 

impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea cadrului instituţional în 

domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități 

instituţionalizate,  

 

 Neadoptarea măsurilor propuse în proiectul ordonanței de urgență va genera 

blocaje, ineficiență și pierderi, precum și afectarea în continuare a unei mari părți a 

populației României care se confruntă cu fenomenul birocrației excesive. În aceste 

condiții, nu se poate asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare 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 repercusiuni 

directe asupra cetăţenilor, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii 

de urgenţă şi extraordinare, 

 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. 

  

Capitolul I.  Măsuri la nivelul administraţiei publice centrale 

 

 Art. 1. –  În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcţionează următoarele 

structuri: 

     a) Cancelaria Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică, în 

subordinea prim-ministrului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al 

Guvernului, condusă de şeful Cancelariei, membru al Guvernului; în cadrul 

Cancelariei Prim-Ministrului îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi secretari de 

stat şi consilieri de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-

ministrului; în structura Cancelariei Prim-Ministrului funcţionează directorul de 

cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat; 

     b) Secretariatul General al Guvernului, instituţie publică cu personalitate 

juridică, în subordinea prim-ministrului, condusă de un secretar general cu rang de 

ministru, ajutat de doi secretari generali adjuncți, înalți funcționari publici, numiţi în 

condițiile legii; 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, și din 

subordinea, respectiv coordonarea prim-ministrului, cu excepția Departamentului 

pentru Luptă Antifraudă - DLAF; 

     c) Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, structură cu personalitate 

juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de 

ministrul delegat, care are calitatea de ordonator terţiar de credite. În cadrul 

departamentului funcţionează unul sau mai mulţi secretari de stat, numiţi şi eliberaţi 

din funcţie prin decizie a prim-ministrului. 
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       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, condusă de un şef cu rang de secretar 

de stat, numit prin decizie a prim-ministrului pe o perioadă de 5 ani, ordonator 

principal de credite; 

 e) Corpul de control al prim-ministrului, structură fără personalitate juridică 

în subordinea prim-ministrului, condusă de un secretar de stat, numit şi eliberat din 

funcţie prin decizie a prim-ministrului, şi finanţată prin bugetul Secretariatului General 

al Guvernului; Corpul de control al prim-ministrului controlează şi urmăreşte 

activitatea ministerelor şi serviciilor publice deconcentrate ale acestora, instituţiilor 

publice din subordinea Guvernului, organelor de specialitate ale administraţiei publice 

centrale din subordinea Guvernului, oficiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor 

autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale şi instituţiilor 

financiar-bancare cu capital majoritar sau integral de stat; Corpul de control al prim-

ministrului controlează, cu respectarea dispoziţiilor legale privind regimul general al 

autonomiei locale, organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice 

locale, precum și activitatea instituţiilor publice subordonate autorităţilor 

administraţiei publice locale; 

    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 prim-

ministrului, şi finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. 

     g) alte departamente, organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în 

subordinea prim-ministrului, conduse de secretari de stat sau asimilaţi ai acestora, a 

căror înfiinţare şi/sau funcţionare se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

 (2) Normele privind funcţionarea structurilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) 

şi f), inclusiv atribuţiile acestora, se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

 

 Art. 2. - Prim-ministrul, prin Cancelaria Prim-Ministrului, coordonează 

activitatea instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice 

centrale prevăzute în anexa nr.1. 

 

 Art. 3. - (1) În scopul coordonării la nivel național a pregătirii, organizării și 

desfășurării manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului 

României (1918 – 2018) și sfârșitul primului Război Mondial se înființează 

Departamentul Centenar, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de 

lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului, condusă de un secretar de stat, 

finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. 

 (2) Prin hotărâre a Guvernului se aprobă organizarea, funcționarea și atribuțiile 

Departamentul Centenar. 

 (3) Se suplimentează numărul maxim de posturi al aparatului de lucru al 

Guvernului cu 35 de posturi. 
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Art. 4. – (1) Numărul maxim de posturi prevăzut la art. 7 alin.(1) din Hotărârea 

Guvernului nr. 902/2005 privind înființarea Institutului Național pentru Studierea 

Holocaustului din România «Elie Wiesel», cu modificările și completările ulterioare, 

se suplimentează cu un număr de 3 posturi. 

(2) Numărul maxim de posturi prevăzut la art. 7 alin.(2) din Hotărârea 

Guvernului nr. 1372/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului 

de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, cu 

modificările și completările ulterioare, se suplimentează cu un post. 

 

Art. 5. – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă, exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de 

acţionar unic al statului român la Compania Naţională "Loteria Română" - S.A., 

persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni cu 

capital integral de stat, se exercită de către Ministerul Economiei, Comerțului și 

Relațiilor cu Mediul de Afaceri.  

(2) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor se numesc prin 

ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul 

de afaceri. 

 

 Art. 6. - (1) Se desemnează Ministerul Afacerilor Externe în calitate de 

coordonator al procesului de participare a României la manifestările expoziționale 

reglementate prin Convenția privind Expozițiile Internaționale, semnată la Paris la data 

de 22 noiembrie 1928, ratificată de România prin Decretul nr. 2581/1930.  

(2) La propunerea Ministerului Afacerilor Externe, prin hotărâre a Guvernului, 

se aprobă manifestările expoziționale la care România participă, instituțiile publice 

implicate, precum și măsurile organizatorice, administrative şi financiare necesare pe 

parcursul etapelor de pregătire, de desfășurare efectivă şi de închidere a expozițiilor, 

cum ar fi, dar fără a se limita la: 

a) stabilirea temelor, conceptelor şi programelor cu care România participă la 

manifestările expoziționale;  

b) stabilirea mijloacelor şi metodelor de promovare a imaginii României în 

corelare cu temele generale definite de organizatorii expoziţiilor şi cu priorităţile 

de promovare naționale, inclusiv cele privind participarea reprezentanților mass-

media;  

c) elaborarea de propuneri privind bugetul necesar pentru asigurarea participării 

României la manifestările expoziționale; 

d) gestionarea activităţilor curente pe durata desfăşurării expoziţiilor, inclusiv în 

perioadele de pregătire a deschiderii şi respectiv demolării sau dezafectării 

spaţiilor expoziţionale folosite pentru pavilioanele naționale;  

e) dispunerea de măsuri privind bunurile achiziționate pentru participarea la 

manifestările expoziționale. 
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Art. 7 - La propunerea Ministerului Afacerilor Externe, prin hotărâre a 

Guvernului, se aprobă plata unor contribuții financiare voluntare ale părții române la 

bugetul unor organizații internaționale. 

Art. 8 – (1) Agenția pentru Agenda Digitală a României, organ de specialitate al 

administrației publice centrale, cu personalitate juridică, înființat potrivit prevederilor 

art. 10 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea 

unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru 

modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări si completări prin Legea 

nr.71/2013, cu modificările și completările ulterioare, trece din subordinea Ministerului 

Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională în subordinea Guvernului și 

coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului.  

(2) Conducerea Agenției pentru Agenda Digitală a României este asigurată de 

un președinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului, ajutat 

de 2 vicepreședinți, numiți în condițiile legii. 

(3) Agenția pentru Agenda Digitală a României este finanțată integral din 

venituri proprii. Președintele este ordonator terțiar de credite.  

 

Capitolul II.  Măsuri privind simplificarea procedurilor administrative  la 

nivelul administraţiei publice centrale  

 Art. 9. – Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice 

centrale au obligaţia de a publica, din oficiu, informaţii şi modele de formulare sau 

cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate, în format electronic, atât pe 

website-ul propriu, cât şi pe punctul de contact unic electronic, definit de Hotărârea 

Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic 

electronic, în varianta actualizată şi într-un format tehnic care să permită descărcarea şi 

editarea lor în scopul completării pe calculator de către beneficiar.  

           Art. 10. - (1) Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației 

publice centrale care solicită copia în format fizic pe hârtie după actul de identitate ca 

și condiție pentru furnizarea unui serviciu public, vor elimina această cerință acolo 

unde există tehnologia pentru a scana sau pentru a primi și procesa o copie în format 

electronic. 

            (2) Fiecare instituție publică și organ de specialitate al administrației publice 

centrale este obligată să reducă situațiile în care se solicită depunerea copiilor 

legalizate după documente, înlocuindu-le cu declarații pe propria răspundere sau cu 

certificări cu originalul de către funcționar la ghișeu. 

     Art. 11. - Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației 

publice centrale sunt obligate să accepte documentele eliberate de către persoanele 
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juridice de drept public sau de drept privat în format electronic, dacă au o semnătură 

electronică extinsă în baza unui certificat calificat, în scopul furnizării serviciilor 

publice către beneficiar.  

     Art. 12. - (1) Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației 

publice centrale au obligaţia să îşi dezvolte până cel târziu la finalul anului 2018 

capacitatea tehnică, astfel încât comunicarea de date, informaţii sau documente între 

acestea să se facă în format electronic. 

(2) Datele cu caracter personal necesare pentru furnizarea unui serviciu public, 

care sunt colectate, deţinute sau gestionate de o altă autoritate sau instituţie publică și 

care se află în lista prevăzută la alin. (5), se iau direct de la respectiva autoritate sau 

instituţie dacă acest lucru a fost solicitat expres de beneficiarul serviciului public sau 

dacă există consimţământul expres al acestuia. 

 (3) Beneficiarul serviciului public poate reveni oricând asupra 

consimţământului, beneficiind de toate drepturile care decurg din Legea nr. 677/2001 

pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. 

(4) Solicitarea prevăzută la alin. (2) are un format standard stabilit de către 

fiecare instituție publică și organ de specialitate al administrației publice centrale 

responsabilă cu aplicarea prezentei ordonanțe de urgență și poate fi transmisă și în 

format electronic. 

(5) Protocoalele între instituțiile publice și organele de specialitate ale 

administrației publice centrale privind transferul de date cu caracter personal vor fi 

publicate pe pagina proprie de internet a instituţiei, din oficiu, împreună cu lista 

informaţiilor necesare pentru furnizarea serviciului solicitat, care pot fi luate direct de 

la alte autorităţi sau instituţii publice şi cu modelul de cerere care permite 

beneficiarului serviciului public să solicite luarea informaţiilor direct de la altă 

autoritate sau instituţie publică, prin instituția care furnizează serviciul, în termen de 

30 de zile de la adoptarea prezentei ordonanțe de urgență.  

(6) Fiecare instituție publică și organ de specialitate al administrației publice 

centrale are obligația ca până în 2020 să înregistreze electronic orice document 

gestionat de acestea. Conducătorul instituției, precum și directorii și persoanele care se 

ocupă de primirea și înregistrarea documentelor trebuie să aibă o semnătură 

electronică calificată.  

     Art. 13. - Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației 

publice centrale sunt obligate să specifice pe formularele proprii timpul estimativ de 

completare și motivul colectării informației. Fiecare instituție publică și organ de 

specialitate al administrației publice centrale își va întocmi metodologia de calcul a 

timpului estimativ de completare a unui formular, metodologie disponibilă pe pagina 

proprie de internet.   
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     Art. 14. (1) Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației 

publice centrale au obligaţia de a oferi metode alternative de plată a serviciilor publice 

furnizate contra cost, fie prin plata cu cardul, fie prin intermediul sistemului electronic 

național de plată, fie prin intermediul altor sisteme de plată, până cel târziu la finalul 

anului 2018. 

 (2) Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice 

locale au obligaţia de a oferi metode alternative de plată a serviciilor publice furnizate 

contra cost, amenzilor contravenționale și a taxelor și impozitelor, fie prin plata cu 

cardul, fie prin intermediul sistemului electronic național de plată, fie prin intermediul 

altor sisteme de plată, până cel târziu la finalul anului 2018. 

          Art. 15. - Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice 

centrale sunt obligate să folosească cu precădere mijloacele electronice pentru 

comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice, acolo unde beneficiarul are şi este de 

acord să îşi furnizeze o adresă de poştă electronică. 

    Art. 16. - (1) Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației 

publice centrale sunt obligate să îşi dezvolte capacitatea de furnizare a serviciilor 

publice electronice şi să îşi elaboreze un plan de dezvoltare al serviciilor electronice în 

termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, al cărui 

model este prevăzut în anexa nr.2. 

            (2) Orice serviciu public furnizat electronic trebuie adaptat nevoilor 

persoanelor cu dizabilităţi. 

 Art. 17. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, 

instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale, 

precum și companiile cu capital majoritar de stat, au obligația de a prevedea explicit în 

caietele de sarcini şi în contractele aferente achiziției publice pentru dezvoltarea 

sistemelor informatice la solicitarea autorității sau instituției, faptul că dreptul de 

proprietate intelectuală asupra codului sursă al acestor sisteme, inclusiv dreptul de 

modificare, aparţine instituției sau autorității publice contractante. 

             Art. 18. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de 

urgență, în procesul de dezvoltare a sistemelor informatice de guvernare electronică,  

instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale sunt 

obligate să folosească standarde formale deschise, astfel cum sunt definite de Legea 

nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare, permițând reutilizarea lor de către alte autorități sau instituții 

publice. 

 Art. 19. -  Începând cu intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, 

instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale 

publica, împreună cu fiecare set de date încărcat pe portalul www.data.gov.ro,  

http://www.data.gov.ro/
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denumirea, descrierea și durata de timp după care este recomandată republicarea 

setului de date în vederea aducerii la zi a acestuia. 

 Art. 20. - Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației 

publice centrale care au publicat seturi de date pe portalul www.data.gov.ro au 

obligația de a actualiza seturile de date deja publicate până la data de 31 decembrie 

2016, precum și de actualizare periodică a acestora și după această dată. 

            Art. 21. –  În scopul implementării prevederilor prezentului Capitol, în termen 

de 30 de zile de la data intrări în vigoare a ordonanței de urgență, instituțiile publice și 

organele de specialitate ale administrației publice centrale vor elabora, acolo unde este 

cazul, ordine sau instrucţiuni pentru modificarea procedurilor de furnizare a serviciilor 

publice. 

           Art. 22. –  În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei ordonanțe de 

urgență fiecare instituție publice și organ de specialitate al administrației publice 

centrale are obligaţia de a analiza taxele aferente serviciilor publice furnizate sau, după 

caz, a serviciilor publice pentru care monitorizează şi/sau controlează furnizarea, 

precum şi procedurile de furnizare şi numărul de documente solicitate beneficiarului 

pentru furnizarea serviciilor publice respective. În termen de 10 zile de la finalizarea 

termenului de analiză, fiecare dintre instituție publice și organ de specialitate al 

administrației publice centrale, din categoria celor menţionate anterior, are obligaţia de 

a înainta Guvernului un raport sintetic cu privire la cele constatate, precum şi 

propuneri de intervenţie, precum înlăturarea/comasarea de taxe, proceduri sau 

documente. 

 Capitolul III. Modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative 

 Art. 23. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgență, 

următoarele acte normative se modifică, se completează sau se abrogă, după cum 

urmează: 

 I. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

 1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

     ”Art. 1. Eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de 

instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiţie și 

de notarii publici, eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit, înmatricularea 

autovehiculelor şi a remorcilor, precum şi alte servicii prestate de unele instituţii 

publice sunt supuse taxelor extrajudiciare de timbru.” 

 2. La articolul 5, alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, 

lit.l), cu următorul cuprins: 
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 ”l) eliberarea cazierului judiciar.” 

 3. La articolul 6, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 

 „(1) Taxele extrajudiciare de timbru se plătesc prin mijloace electronice, ordin 

de plată sau numerar, cu excepţia taxei prevăzute la cap. V din anexa, pentru taxele de 

până la 50.000 lei.  

 (2) Taxele extrajudiciare de timbru vor fi încasate în aceeași locație în care se 

încasează contravaloarea pentru  serviciile supuse acestor taxe.”  

 4. La anexa, capitolul I, pct. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 se abrogă taxa 

extrajudiciară în valoare de 2 lei.  

 5. La anexa, capitolul II, punctul 4 se abrogă; 

 II. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea 

Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 515 din 25 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 288/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

       1. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

    "(3) Drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar unic al statului 

român se exercită de către Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul 

de Afaceri." 

     2. La articolul 8, alineatul (1
1
) va avea următorul cuprins: 

    "(1
1
) Preşedintele consiliului de administraţie prezintă semestrial sau ori de câte ori 

se solicită de către Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de 

Afaceri situaţia economico-financiară a Loteriei Române, stadiul realizării obiectivelor 

şi criteriilor de performanţă, precum şi alte documentaţii solicitate, care vor fi vizate şi 

certificate în condițiile legii, după caz." 

     3. În anexă, la articolul 7 alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins: 

     "(3) Drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar unic a statului 

român se exercită de către Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul 

de Afaceri. 

 (4) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor se numesc prin 

ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul 

de afaceri." 

   4. În anexă, la articolul 9 alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

   ”(1) Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al Loteriei 

Române care decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicii economice. 

Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor sunt în număr de trei şi sunt 

numiţi prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor 

cu mediul de afaceri.” 
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 5. În anexă, la articolul 10 alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

 ”(3) Convocarea trebuie să cuprindă data, locul şi ora ţinerii adunării generale a 

acţionarilor, ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor fi 

puse în discuţie, şi, dacă este cazul, textul integral al propunerilor referitoare la 

modificarea statutului. Convocarea va fi expediată pe adresa Ministerului Economiei, 

Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri cu cel puţin 15 zile înainte de data 

prevăzută pentru desfăşurarea lucrărilor adunării generale a acţionarilor.” 

 6. În anexă, la articolul 13 alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

 ”(1) Loteria Română este condusă de consiliul de administraţie compus din 5 

membri, persoane fizice de cetăţenie română, domiciliate în România, numite în 

condițiile legii.” 

 7. În anexă, la articolul 14 alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

    ”(3) Preşedintele consiliului de administraţie va prezenta semestrial sau ori de 

câte ori se solicită de către viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului și 

relațiilor cu mediul de afaceri situaţia economico-financiară a Loteriei Române, stadiul 

realizării obiectivelor şi criteriilor de performanţă, precum şi alte documentaţii 

solicitate, vizate şi certificate în condițiile legii. 

 

 III. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 

21 aprilie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul 

(1
1
), cu următorul cuprins: 

„(1
1
) Avizele, corespondența între inițiator și autoritățile interesate, precum și 

documentația aferentă care rezultă în urma procesului de consultare și avizare a 

proiectelor de acte normative pot fi semnate de emitenți atât olograf cât și electronic. 

Actul întocmit și semnat în formă electronică are valoare de înscris autentic original 

dacă simultan i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică 

extinsă, i s-a atașat marca temporală și este înregistrat în arhiva electronică, cu 

respectarea prevederilor legale.” 

2. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

     „(1) Avizul Consiliului Legislativ se formulează şi se transmite în scris sau în 

formă electronică.  El poate fi: favorabil, favorabil cu obiecţii sau propuneri ori 

negativ.”  

3. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul 

(1
1
), cu următorul cuprins: 

     „(1
1
) Avizul întocmit și semnat în formă electronică are valoare de înscris 

autentic original dacă simultan i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o 

semnătură electronică extinsă, i s-a atașat marca temporală și este înregistrat în arhiva 

electronică.” 

4. La articolul 11, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul 

(6), cu următorul cuprins: 
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„(6) Actele prevăzute la alin. (1) pot fi semnate atât olograf cât și electronic. 

Actul întocmit și semnat în formă electronică are valoare de înscris autentic original 

dacă simultan i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică 

extinsă, i s-a atașat marca temporală și este înregistrat în arhiva electronică, cu 

respectarea prevederilor legale. Actul întocmit și semnat în formă electronică înscris 

pe suport hârtie semnat de persoanele prevăzute la alin. (3)-(5) are valoare de înscris 

autentic original.” 

5. La articolul 34, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul 

(6), cu următorul cuprins: 

„(6) Actele prevăzute la alin. (1), (2) și (4) pot fi semnate atât olograf cât și 

electronic. Actul întocmit și semnat în formă electronică are valoare de înscris autentic 

original dacă simultan i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură 

electronică extinsă, i s-a atașat marca temporală și este înregistrat în arhiva electronică, 

cu respectarea prevederilor legale. Actul întocmit și semnat în formă electronică 

înscris pe suport hârtie semnat de persoanele prevăzute la alin. (1)-(2) și (4) are 

valoare de înscris autentic original.” 

 

 IV. La articolul 18 alineatul (1) din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi 

sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.200 din 9 mai 2000, 

cu modificările şi completările ulterioare, după litera ţ) se introduce o nouă literă, litera 

u), cu următorul cuprins: 

 „u) colaborează cu alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale, 

prin Institutul Național de Cercetare pentru Sport, în vederea implementării de 

programe sau platforme de cercetare privind sportul de masă pentru : 

 i. îmbunătăţirea stării generale de sănătate a populației – prevenţia bolilor și a 

sedentarismului la populaţia tânără; 

 ii.  monitorizarea efectelor privind politicile publice adresate sportului de masă; 

 iii.  creşterea, prin sport, a prevenţiei afecţiunilor generale; 

 iv. creşterea potențialul de performanţă fizică; 

 v. creşterea calităţii selecţiei pentru sportul de performanţă, prin depistarea 

timpurie a elevilor cu potențial motric ridicat;  

 vi. creşterea calității selecției pentru profesii care implică efort şi rezistență 

fizică.” 

 

 V. La articolul 28 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial  al României, Partea I, nr. 410 

din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu 

modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

  „(2) Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate prin intermediul 

instrumentelor de plată electronică în cadrul Ghişeului virtual de plăţi, în conturile 

dedicate,  la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C. S.A. sau la unităţile 

Trezoreriei Statului.” 
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   VI. Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului 

României şi a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

164 din 2 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după 

cum urmează: 

 1. Articolul 21 va avea următorul cuprins: 

 ” Art. 21 (1) Cancelaria Prim-Ministrului este structură fără personalitate 

juridică, în subordinea prim-ministrului, finanţată prin bugetul Secretariatului General 

al Guvernului, condusă de şeful Cancelariei Prim-Ministrului, membru al Guvernului;  

 (2) În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului îşi desfăşoară activitatea unul sau 

mai mulţi secretari de stat şi consilieri de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie 

prin decizie a prim-ministrului.  

 (3) Cancelaria Prim-Ministrului are ca atribuție generală coordonarea 

interinstituțională în vederea formulării și implementării strategiilor și politicilor 

publice în mod integrat și în acord cu Programul de Guvernare.  

 (4) Atribuțiile, organizarea, funcționarea, structura organizatorică și numărul 

maxim de posturi ale Cancelariei Prim-Ministrului se aprobă prin hotărâre a 

Guvernului. 

    2. La articolul 22 alineatul (4), teza a II-a va avea următorul cuprins: 

  ”(4) Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite 

pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepția Departamentului pentru Luptă 

Antifraudă – DLAF.” 

 3. La articolul 33 alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

 (2) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte atribuţiile de minister de 

resort faţă de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi 

faţă de Regia Autonomă "Monitorul Oficial". 

 

 VII. La articolul (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, alineatul (1) 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 prim-

ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului, cu autoritate la nivel naţional în 

domeniul securităţii informaţiilor clasificate.” 

 

 VIII. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 

august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează 

după cum urmează: 
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 1. La articolul 11, alineatul (5) va avea următorul cuprins:  

 „(5) Solicitanţii unei operaţiuni de înscriere a dreptului de proprietate  în 

evidențele autorităţilor competente pentru un vehicul rutier utilizat dobândit din alt 

stat, trebuie să facă dovada certificării autenticităţii vehiculului de către Registrul Auto 

Român. Certificarea autenticităţii vehiculului atestă faptul ca formularul-tip al 

documentului care confirmă înmatricularea anterioară a vehiculului, eliberat de 

autorităţile competente din ţara de provenienţă, este autentic.” 

 

 2. La articolul 11, alineatul (6) se abrogă. 

 

 3. După articolul 15 se introduce un nou articol, art. 15
1
 cu următorul 

cuprins: 

 ”Art.15
1
. (1) Autoritatea competentă transmite autorităților fiscale competente 

situația vehiculelor înscrise/transcrise în evidențele proprii, în primele 5 zile ale lunii 

pentru luna precedentă. 

 (2) În termen de 60 de zile de la data  înscrierii/ transcrierii transmiterii 

dreptului de proprietate a unui vehicul, titularul certificatului de înmatriculare este 

obligat să-şi îndeplinească obligaţiile de natură fiscală/financiară prevăzute de lege cu 

privire la deținerea și înmatricularea vehiculelor. 

 (3) Autoritățile fiscale competente transmit autorității competente situația 

vehiculelor pentru care proprietarii nu și-au îndeplinit în termen obligațiile prevăzute 

la alin. (2).  

 (4) Înmatricularea vehiculelor se suspendă de drept, în cazul proprietarilor care 

nu și-au îndeplinit în termen obligațiile prevăzute la alin. (2), începând cu prima zi 

după împlinirea acestui termen. 

 (5) Autoritățile fiscale competente comunică autorității competente îndeplinirea 

obligațiilor restante, în termen de 48 de ore de la îndeplinirea acestora. La primirea 

comunicării, autoritatea competentă revocă măsura suspendării înmatriculării. 

 (6) Procedura de transmitere a datelor și informațiilor prevăzute la alin. (2) și 

(3) se stabilește prin ordin comun al ministrului finanțelor publice, ministrului 

afacerilor interne și viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și 

administrației publice.” 

 

 4. La articolul 102, după punctul 38 se introduce un nou punct, pct. 39, cu 

următorul cuprins: 

 

  ”39. conducerea unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată.” 

 

 5. La alineatul (1) al articolul 112, după litera x) se introduce o nouă literă, 

lit. y) cu următorul cuprins: 

 ”y) înmatricularea vehiculului este suspendată.” 
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 6. La articolul 112, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 

 ”(2) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. b), c), e), g), h1), k), o), p), r), s) şi y), 

la reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, poliţistul rutier 

eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie, iar 

în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t) u), v) şi x), o dovadă 

înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile.  

 (3) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. b), o), p), r), s) şi y), odată cu reţinerea 

certificatului de înmatriculare sau înregistrare, poliţistul rutier retrage şi plăcuţele cu 

numerele de înmatriculare sau de înregistrare.” 

 

 IX. La articolul 26 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 

spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 

finanţării terorismului, publicată în  Monitorul Oficial  al României, Partea I, nr. 904 

din 12 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

   „(1) Oficiul funcţionează ca organ de specialitate cu personalitate juridică în 

subordinea Guvernului și coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-

Ministrului, cu sediul în municipiul Bucureşti.” 

 

 X. Articolul 54 din Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: 

 ”Art. 54 - Autoritatea competentă abilitată pentru aplicarea dispozițiilor 

prezentei legi este Agenția Națională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al 

administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și 

coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului.” 

 

 XI. Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, se 

modifică și se completează după cum urmează: 

 

 1. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(2) cu 

următorul cuprins:  

 „(2) Îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. d) se verifică de către 

inspectoratele de poliţie judeţene sau, după caz, Direcţia generală de poliţie a 

municipiului Bucureşti, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în evidenţele specifice 

proprii.” 

 2. La articolul 6, litera g) se abrogă. 

 

 XII. Articolul 53 din Legea petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: 
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 ”Art. 53 - Autoritatea competentă abilitată pentru aplicarea dispozițiilor 

prezentei legi este Agenția Națională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al 

administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea prim-

ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului.” 

 

 XIII. Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

 1. La articolul 20, după alineatul (4) se introduc noi alineate, alin.(5) și (6), 

cu următorul cuprins: 

  

 „(5) Orice altă instituție publică, cu excepția celor prevăzute la alin.(1) și (2), va 

solicita electronic unităților specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, în baza 

consimțământului scris al solicitantului, copie de pe cazierul judiciar al persoanei 

pentru care se efectuează verificări specifice.  

 (6) Unitățile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne vor furniza 

electronic copiile solicitate într-un termen de 24 de ore de la primirea solicitării; În 

cazurile prevăzute la alin. (5), persoana pentru care se efectuează verificări specifice 

este scutită de plata serviciului.” 

 

 2. La articolul 27, alineatul (4) se abrogă.  

 

 3. La articolul 28, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 

     ”(1) Cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, se depune de 

către persoana fizică electronic sau personal la unitatea de poliţie de la locul de 

naştere, domiciliu sau reşedinţă. 

     (2) Cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune de 

către persoana juridică electronic sau prin reprezentant legal, care trebuie să îşi 

dovedească calitatea, la unitatea de poliţie pe raza căreia îşi are sediul social sucursala, 

filiala sau punctul de lucru persoana juridică.” 

 

 La articolul 28, după alineatul (2) se introduc un nou alineat, alin.(2
1
) cu 

următorul cuprins: 

 

 ”(2
1
) Depunerea solicitării în format electronic se realizează odată cu 

dezvoltarea capacității tehnice a unităților de poliție, acest lucru fiind anunțat pe 

pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne.”  

 

 XIV. La articolul 1 din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 78/2004 

pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 969 din 21 octombrie 2004, aprobată cu modificări prin Legea 
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nr.7/2005, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

 ”(2) Agenţia Naţională pentru Romi pentru este coordonată de prim-ministru, 

prin Cancelaria Prim-Ministrului.” 

 

XV. Articolul 15 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a 

cetățenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

 „Art. 15 (1) Paşapoartele se eliberează titularului după achitarea taxei de 

pașaport constituita din contravaloarea pașaportului și a taxei consulare, stabilite 

potrivit legii. 

 (2) Taxa de pașaport pentru pașapoartele eliberate în țară se încasează într-un 

cont distinct de disponibil deschis la unitățile teritoriale ale trezoreriei statului, pe 

numele instituției publice cu personalitate juridică din care face parte structura cu 

atribuții în eliberarea și evidenta pașapoartelor.  

 (3) Sumele prevăzute la alin. (2) pot fi achitate prin virament, prin mijloace de 

plată on line și alte modalități de plată reglementate de acte normative în vigoare, prin 

mandat poștal sau în numerar la casieriile instituției publice cu personalitate juridică 

din care face parte structura cu atribuții în eliberarea și evidența pașapoartelor, la 

unitățile trezoreriei statului sau la instituțiile de credit cu care se încheie convenții în 

acest scop.  

(4) Instituțiile publice cu personalitate juridică din care fac parte structurile cu 

atribuții în eliberarea și evidență pașapoartelor pot încheia cu instituții de credit 

convenții pentru încasarea taxei de pașaport, cu respectarea  legislației în domeniul 

achizițiilor publice și cu condiția asigurării fondurilor necesare achitării comisioanelor 

aferente în bugetele proprii. Sumele încasate prin instituții de credit se virează de către 

acestea cel târziu în prima zi lucrătoare următoare în contul prevăzut la alin (2) iar 

documentele și informațiile care se transmit instituțiilor publice cu personalitate 

juridică din care fac parte structurile cu atribuții în eliberarea și evidența pașapoartelor 

pentru justificarea sumelor încasate, se stabilesc prin convențiile încheiate. 

 (5) Sumele încasate în numerar la casieriile instituțiilor publice cu personalitate 

juridică din care fac parte structurile cu atribuții în eliberarea și evidenta pașapoartelor 

se depun de către acestea în contul propriu 50.32.04 ”Disponibil din sume taxe de 

pașaport colectate”, în prima zi lucrătoare de la încasare. 

(6) Sumele colectate în contul prevăzut la alin.(2) se virează de instituțiile 

publice cu personalitate juridica din care fac parte structurile cu atribuții in eliberarea 

si evidenta pașapoartelor în contul de venituri al bugetului de stat "Taxe consulare" 

codificat cu codul de identificare fiscala al acestora si respectiv in contul Companiei 

Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. cărora se cuvin, în termen de cel mult două 

zile lucrătoare de la încasare. 

(7) Restituirea taxelor de pașaport achitate eronat sau pentru care nu au fost 

prestate serviciile aferente  se face din contul prevăzut la alin.(2), respectiv din taxa 
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consulara si din suma aferenta contravalorii pașaportului, la cererea scrisă a 

plătitorului adresata instituției publice cu personalitate juridică din care fac parte 

structurile cu atribuții în eliberarea și evidența pașapoartelor, însoțită de documentul 

prin care s-a efectuat plata.  

(8) Sumele care se restituite din contul prevăzut la alin.(2) se rețin în mod 

corespunzător din sumele datorate Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. 

și respectiv din sumele datorate bugetului de stat.   

(9) În cazul în care sumele aflate în soldul contului sunt insuficiente pentru 

restituirea taxelor de pașaport solicitate, suma aferentă taxei consulare se restituie în 

contul prevăzut la alin.(2) de către unitatea trezoreriei statului iar suma aferentă 

contravalorii pașaportului se restituie în contul prevăzut la alin.(2) de Compania 

Naţionala "Imprimeria Naţională" - S.A la cererea scrisă adresată acestora de 

instituțiile publice cu personalitate juridică din care fac parte structurile cu atribuții în 

eliberarea și evidența pașapoartelor.”  

 

XVI. Alineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea 

şi combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 147 din 27 februarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 

după cum urmează: 

 ”(1) În vederea combaterii fenomenului de dopaj în sport funcţionează Agenţia 

Naţională Anti-Doping, denumită în continuare Agenţia, instituţie publică cu 

personalitate juridică, cu autonomie decizională şi operaţională în activitatea anti-

doping şi de cercetare ştiinţifică în domeniu, coordonată de prim-ministru, prin 

Cancelaria Prim-Ministrului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la 

bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu sediul în 

municipiul Bucureşti, Bd. Basarabia nr. 37 - 39, sectorul 2.” 

 

XVII. Articolul 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.55/2007 

privind înfiinţarea Inspectoratului General pentru Imigrări prin reorganizarea 

Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi 

modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 424 din 26 iunie 2007, cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 5. – (1) Structura organizatorică și atribuțiile Inspectoratului General 

pentru Imigrări se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 

(2) Organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului 

General pentru Imigrări se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne. 

(3) Numărul de posturi al Inspectoratului General pentru Imigrări se stabileşte 

prin ordin al ministrului afacerilor interne, cu încadrarea în numărul maxim de posturi 

aprobat Ministerului Afacerilor Interne.” 

 

XVIII. La articolul 1 din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 24/2009 

privind stabilirea unor competenţe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului 
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de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 

din 20 martie 2009, aprobată prin Legea nr. 297/2009, alineatul (1) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

“(1) Structura organizatorică, numărul maxim de posturi, statul de funcţii şi 

statul de personal ale fiecărei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu 

excepția Cancelariei Prim-Ministrului, se aprobă prin ordin al secretarului general al 

Guvernului, la propunerea conducătorilor acestor structuri, cu încadrarea în numărul 

maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului.” 

 

XIX. La articolul 14 din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale 

în România nr.226/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 

din 11 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se modifică 

și va avea următorul cuprins: 

 “(2) Institutul Naţional de Statistică este organizat şi funcţionează ca organ de 

specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea 

Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului.” 

 

XX. Legea nr. 61/2011 privind organizarea şi funcţionarea 

Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 331 din 12 mai 2011, cu modificările ulterioare, se modifică 

după cum urmează: 

 

 1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: 

   “Art. 1. -  Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF, denumit în continuare 

Departament, se organizează ca structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului 

de lucru al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului, finanţată de la bugetul de 

stat.” 

 2. La articolul 4 alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

    (1) Departamentul este condus de un şef, cu rang de secretar de stat, numit prin 

decizie a prim-ministrului, pentru o perioadă de 5 ani, ordonator principal de credite.” 

 

 XXI. La articolul 12
4
 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 

privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul 

Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de 

seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr.163/2012, 

cu modificările și completările ulterioare, alineatele (1) și (4) se modifică după cum 

urmează: 

 

 „ (1) Prin excepţie de la prevederile art. 12, în anul 2014, din sumele obţinute în 

urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, repartizate 

potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aprobă alocarea sumei de 20.600 mii lei Ministerului 

Tineretului şi Sportului, pentru achiziţionarea de microbuze şi autocare necesare 
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dotării unităţilor aflate în subordinea acestuia și a federațiilor sportive naționale în 

ramură de sport, în vederea asigurării mijloacelor de transport necesare deplasărilor 

sportivilor şi colectivelor tehnice aferente la competiţiile sportive interne şi 

internaţionale. 

..................................................................................................................................... 

    (4) Toate costurile legate de utilizarea acestor microbuze şi autocare vor fi suportate 

din bugetele proprii ale unităţilor aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi 

Sportului, respectiv din bugetele federațiilor sportive naționale în ramură de 

sport.” 

 

 XXII. La articolul 8 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul 

fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 655 din 31 august 

2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, alineatul (2) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

 “(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) este îndeplinită prin transmiterea, în format 

electronic, a informațiilor din cazierul fiscal al contribuabililor de către Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală la solicitarea Oficiului Registrului Comerţului sau a 

instanțelor de judecată, în termen de maximum 2 ore. Solicitarea cuprinde, în mod 

obligatoriu, următoarele informaţii: numele şi prenumele/denumirea şi codul numeric 

personal/codul de identificare fiscal, încheindu-se protocoale în acest sens. 

 

  

 XXIII. Legea 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, 

nr. 48 din 21.01.2016, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

 1. La articolul 5 după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (8
1
) cu 

următorul cuprins: 

 ”(8
1
) - Vicepreşedintele Consiliului de monitorizare exercită atribuţiile 

prevăzute de prezenta lege ori încredinţate de preşedintele Consiliului de monitorizare. 

Vicepreşedintele Consiliului de monitorizare îndeplineşte atribuţiile preşedintelui în 

cazul imposibilității exercitării funcţiei de către acesta.” 

 

 2. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 ”Art.8 – (1) Structura organizatorică a Consiliului de monitorizare se aprobă de 

preşedintele acesteia. 

 (2) Numărul minim de posturi, exclusiv demnitarii, este de 21.  

 (3) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente se aprobă de 

preşedintele Consiliului de monitorizare. 

 (4) Personalul Consiliului de monitorizare este format din funcţionari 

publici, personal contractual și personal auxiliar şi se încadrează în condiţiile legii. 

 (5) Funcțiile ce vor fi ocupate în cadrul Consiliului de monitorizare sunt 

funcții cu statut special. Pentru ocuparea lor este necesar a fi îndeplinite condițiile 

prevăzute la art.6. 
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 (6) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului 

Consiliului de monitorizare se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentului de 

organizare şi funcţionare. 

 (7) Schema de personal, atribuțiile si sarcinile personalului se stabilesc prin 

Regulamentul de organizare si funcționare al Consiliului de monitorizare, care se 

aprobă prin ordin al președintelui Consiliului de monitorizare. 

 

 3. După articolul 8 se introduce un nou articol, art. 8
1
, cu următorul 

cuprins: 

 ”Art. 8
1
 - (1) În organizarea Consiliului de monitorizare funcţionează un 

secretar general, numit şi eliberat din funcţie prin ordin al președintelui Consiliului de 

monitorizare.  

 (2) Secretarul general îndeplinește atribuțiile si responsabilitățile stabilite 

prin Regulamentul de organizare si funcționare al Consiliului de monitorizare. 

 

 4. După articolul 12 se introduce un nou articol, art. 12
1
, cu următorul 

cuprins: 

 ”Art. 12
1
 -   Consiliul de monitorizare dispune de un parc auto propriu format 

din patru autoturisme, dintre care cel puțin două autoturisme accesibilizate pentru 

persoane cu dizabilități fizice. Consumul de carburant şi modul de utilizare a parcului 

auto se stabilesc conform prevederilor legale in vigoare. ” 

 

 5. La articolul 9 după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(1
1
), cu 

următorul cuprins: 

 

  ”(1
1
) - Salarizarea personalului Consiliului de monitorizare se realizează 

corespunzător funcţiilor similare din aparatul celor două Camere ale Parlamentului, în 

condiţiile legii.” 

 

 XXIV. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.292/2000 pentru stabilirea 

unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al 

Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.706 din 29 

decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 255/2001, cu modificările 

ulterioare, se abrogă.  

 

XXV. Articolele 1, 2, 8, 23 din 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. 

 

Art. 24. - În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de 

urgență, Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 117/1999 privind taxele 

extrajudiciare de timbru, aprobate prin ordinul ministrului finanțelor publice, se 

modifică în mod corespunzător. 
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Art. 25. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de 

urgență. 

 

 

 

PRIM – MINISTRU 

 

 

DACIAN JULIEN CIOLOȘ 

 

 

 

 

Bucureşti, 

               Nr. 
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ANEXA nr. 1 

 

INSTITUȚIILE PUBLICE ȘI ORGANELE DE SPECIALITATE ALE 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE A CĂROR ACTIVITATE ESTE 

COORDONATĂ DE PRIM-MINISTRU, PRIN CANCELARIA PRIM-

MINISTRULUI 

 

 1. Agenţia Naţională Anti-Doping, instituţie publică cu personalitate juridică, 

aflată în subordinea Guvernului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul 

de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; 

 

 2. Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al 

administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, 

finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al 

Guvernului; 

 

 3. Agenția Națională pentru Romi, organ de specialitate al administraţiei 

publice centrale, cu personalitate juridică, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul 

Secretariatului General al Guvernului; 

 

 4. Agenția pentru Agenda Digitală a României, organ de specialitate al 

administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri 

proprii; 

 

 5. Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, instituție 

publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale 

în domeniul managementului calității în sănătate, în subordinea Guvernului, finanțată 

din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul 

Secretariatului General al Guvernului; 

 

 6. Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, organ de 

specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, finanţată de la 

bugetul de stat; 

 

 7. Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, instituţie 

publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, 

finanţată integral de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al 

Guvernului; 
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 8. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului 

Românesc, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul 

de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; 

 

 9. Institutul National pentru Studierea Holocaustului din România «Elie 

Wiesel», instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și din 

subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al 

Guvernului; 

 

 10. Institutul Naţional de Statistică, organ de specialitate al administrației 

publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Guvernului, finanțat prin 

bugetul Secretariatului General al Guvernului; 

 

 11. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, organ de 

specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea 

Guvernului, finanţat de la bugetul de stat; 

 

 12. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, organ de specialitate al 

administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, 

finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; 

 

 13. Oficiul Registrului National al Informațiilor Secrete de Stat, instituție 

publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată de la bugetul de 

stat; 

 

 14. Secretariatul de Stat pentru Culte, organ de specialitate al administraţiei 

publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat de la 

bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  
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Anexa nr. 2 

 

PLAN DE DEZVOLTARE AL SERVICIILOR ELECTRONICE 

 

 

2016 – 2020 

 

 

Nr. 
crt. 

Serviciu public 
furnizat 

Modalitate de 
furnizare 
(online sau fizic 
la ghișeu) 

Proiect de 
digitalizare a 
serviciului 
public 
(DA/NU) 

Denumire/ 
funcționalitate 

proiect 

Sursă de 
finanțare 

Termen de 
implementare 

1.       

2.       

3.       

…       

  

 

 


