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Guvern: Cancelaria prim-ministrului va fi finantata prin SGG si va avea atributul de
a initia proiecte de acte normative
Guvernul a decis în sedinta de joi ca finantarea Cancelariei prim-ministrului se va face de la bugetul de stat
prin Secretariatul General al Guvernului (SGG) si va putea initia proiecte de acte normative pe domeniile
aflate sub incidenta atributiilor sale.
Potrivit unui comunicat al Executivului transmis AGERPRES, masurile au fost aprobate printr-o ordonanta de
urgenta de modificare si completare a OUG nr. 121/2021 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei
publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru modificarea si
completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Actul normativ prevede masuri menite sa clarifice desfasurarea activitatii în urma reorganizarilor din cadrul
aparatului de lucru al Guvernului, precum si necesare desfasurarii activitatii viceprim-ministrilor si a cabinetelor
acestora, indiferent daca sunt cu portofoliu sau fara portofoliu.
Astfel, conform comunicatului, cheltuielile necesare desfasurarii activitatii aparatului propriu de lucru al
viceprim-ministrului cu portofoliu se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al
Guvernului, cu exceptia indemnizatiei viceprim-ministrului si a cheltuielilor necesare desfasurarii activitatii
cabinetului acestuia, care se asigura în cadrul ministerului pe care îl conduce.
"De asemenea, Cancelaria prim-ministrului, structura cu personalitate juridica, în subordinea prim-ministrului, se
finanteaza de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului si este condusa de seful
Cancelariei prim-ministrului, cu rang de ministru, numit si eliberat din functie prin decizie a prim-ministrului. În
cadrul Cancelariei prim-ministrului îsi desfasoara activitatea unul sau mai multi secretari de stat si consilieri de
stat, precum si directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, numiti, respectiv eliberati din
functie prin decizie a prim-ministrului", se arata în comunicat.
Totodata, OUG stabileste si atributul Cancelariei prim-ministrului de a initia proiecte de acte normative pe
domeniile aflate sub incidenta atributiilor sale, dar si faptul ca organizarea, functionarea, structura organizatorica si
numarul maxim de posturi se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.
"Se prevede posibilitatea ca în subordinea Cancelariei prim-ministrului sa se înfiinteze departamente, organizate ca
structuri fara personalitate juridica, conduse de secretari de stat sau asimilati ai acestora, ale caror atributii,
organizare si functionare se aproba tot prin hotarâre a Guvernului", conform comunicatului.
Prin aceeasi OUG aprobata de Guvern, Autoritatea pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptiei si Autoritatea
pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati îsi schimba denumirea în Autoritatea Nationala pentru
Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, respectiv în Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor
Persoanelor cu Dizabilitati, urmând ca în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirile sa fie înlocuite în mod
corespunzator.
O alta modificare prevazuta în actul normativ se refera la Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Şanse,
care va prelua pachetul de actiuni detinut de stat la societatea "Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)" -S.A.
Bucuresti de la Ministerul Tineretului si Sportului.
"De asemenea, pâna la aprobarea protocoalelor de predare-preluare, finantarea cheltuielilor de natura salariala si a
contributiilor pentru personalul aferent Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Şanse, inclusiv al
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institutiilor publice si a altor structuri subordonate, se efectueaza din bugetul Ministerului Sportului si bugetul
Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, în mod corespunzator", se mai spune în comunicat.
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