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Legea nr. 47/1994
privind serviciile din subordinea Preşedintelui României1)
Art. 1. (1) Pentru exercitarea de către Preşedintele României a prerogativelor care îi sunt
stabilite prin Constituţia României şi alte legi se organizează şi funcţionează Administraţia
prezidenţială, instituţie publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti,
Palatul Cotroceni.
(2) În sensul prezentei legi, prin Administraţia prezidenţială se înţelege serviciile publice
aflate la dispoziţia Preşedintelui României, pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.
Art. 2. Compartimentele din structura Administraţiei prezidenţiale, organizarea, funcţionarea
şi atribuţiile acestora se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare. Numărul maxim
de posturi, structura organizatorică, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale
Administraţiei prezidenţiale se aprobă de Preşedintele României.

Art. 3. (1) Funcţiile de conducere specifice din cadrul Administraţiei prezidenţiale sunt următoarele: consilier prezidenţial, cu rang de ministru, şi consilier de stat, cu rang de secretar de stat.
(2) Consilierul prezidenţial pentru apărare şi siguranţă naţională este membru în Consiliul
Suprem de Apărare a Ţării.
(3) Ordonatorul principal de credite al Administraţiei prezidenţiale este desemnat de
Preşedintele României în condiţiile legii.
● DISPOZIŢII CONEXE. Potrivit dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Administraţiei prezidenţiale (www.presidency.ro), Preşedintele României poate delega funcţia
de ordonator principal de credite al Administraţiei Prezidenţiale unui consilier prezidenţial sau
consilier de stat. Preşedintele României poate desemna şi ordonatorul de credite delegat,
împuternicit să semneze pentru şi în numele ordonatorului principal de credite în perioadele în
care acesta nu îşi poate exercita atribuţiile. Delegarea funcţiei de ordonator principal de credite şi
ordonator de credite delegat se face prin Decizie a Preşedintelui României [art. 10].

Art. 4. (1) Numirea sau eliberarea din funcţie a consilierilor prezidenţiali se face de către
Preşedintele României.
(2) Numirea sau eliberarea din celelalte funcţii ale Administraţiei prezidenţiale se face
potrivit regulamentului prevăzut la art. 2.
● DISPOZIŢII CONEXE. Potrivit dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Administraţiei prezidenţiale (www.presidency.ro), consilierii prezidenţiali sunt numiţi sau eliberaţi
din funcţie de către Preşedintele României prin decret prezidenţial, iar consilierii de stat sunt numiţi
sau eliberaţi din funcţie de către Preşedintele României prin decizie prezidenţială [art. 14-15].

Art. 5. (1) Personalul Administraţiei prezidenţiale este alcătuit din persoane detaşate, la
cererea Preşedintelui României, din ministere şi alte autorităţi publice, precum şi din persoane
încadrate direct pe funcţiile sau posturile pe care urmează să le îndeplinească.
1)
Rep. (M. Of. nr. 210 din 25 aprilie 2001) în temeiul art. III O.U.G. nr. 1/2001 pt. modif. şi compl. L. nr. 47/1994
privind organiz. şi funcţ. Preşedinţiei României (M. Of. nr. 12 din 10 ianuarie 2001), aprob. prin L. nr. 124/2001
(M. Of. nr. 170 din 4 aprilie 2001), dându-se articolelor o nouă numerotare şi numerotându-se alineatele; cu ultim.
modif. aduse prin O.U.G. nr. 80/2016 pt. stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pt.
prorogarea termenului prevăzut la art. 136 L. nr. 304/2004 priv. organiz. judiciară şi pt. modif. şi compl. unor acte
normative (M. Of. nr. 939 din 22 noiembrie 2016).

ACTE NORMATIVE

● DISPOZIŢII CONEXE. Nivelurile organizatorice ale Administraţiei prezidenţiale sunt prevăzute în
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei prezidenţiale (www.presidency.ro):
a) departamente aflate în subordinea Preşedintelui României; b) compartimente independente
aflate în subordinea Preşedintelui României; c) cancelarii aflate în subordinea Preşedintelui
României; d) compartimente în cadrul departamentelor; e) direcţii, servicii, birouri organizate în
cadrul departamentelor. Orice modificare a organigramei Administraţiei prezidenţiale, inclusiv
denumirea structurilor, se realizează cu aprobarea Preşedintelui României [art. 7 alin. (2)].
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(2) Personalul prevăzut la alin. (1) poate fi încadrat numai pe baza încrederii acordate de
Preşedintele României şi cu condiţia semnării unui angajament de loialitate stabilit prin
regulamentul prevăzut la art. 2. Retragerea încrederii are ca efect revocarea încadrării, precum
şi încetarea detaşării, eliberarea sau destituirea din funcţie ori desfacerea contractului de
muncă, după caz.
(21) Încadrarea, eliberarea/destituirea din funcţie ori desfacerea contractului individual de
muncă, precum şi detaşarea în şi din cadrul Administraţiei prezidenţiale se fac prin ordin al
ordonatorului principal de credite, cu respectarea prevederilor alin. (1). Perioada de încadrare
în Administraţia prezidenţială se consideră vechime în specialitate dacă atribuţiile sunt conforme
cu studiile deţinute sau cu funcţia din care persoana este detaşată.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi personalului de ordine şi
pază afectat Administraţiei prezidenţiale.
Art. 6. Administraţia prezidenţială stabileşte relaţii de colaborare cu autorităţile publice şi
primeşte sprijinul acestora în vederea înfăptuirii prerogativelor şi exercitării competenţelor
ce revin Preşedintelui României.
Art. 7. Finanţarea cheltuielilor de funcţionare a Administraţiei prezidenţiale se asigură de la
bugetul de stat şi din venituri extrabugetare, realizate, administrate şi contabilizate, potrivit legii.
Art. 8. (1) Administraţia prezidenţială, pe lângă sediul său, poate administra şi alte spaţii
repartizate prin hotărâri ale Guvernului.
(2) Începând cu 1 ianuarie 2002 Muzeul Naţional Cotroceni funcţionează în spaţiile repartizate
în latura veche a Palatului Cotroceni, ca instituţie publică de cultură, în subordinea Administraţiei
Prezidenţiale.
(21) Cheltuielile curente şi de capital ale Muzeului Naţional Cotroceni se finanţează din
venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Administraţiei prezidenţiale.
(22) Structura organizatorică, atribuţiile, precum şi numărul maxim de posturi ale Muzeului
Naţional Cotroceni se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat de ordonatorul principal de credite al Administraţiei prezidenţiale.
(23) Muzeul Naţional Cotroceni este condus de un director general, ordonator terţiar de
credite, încadrat potrivit prevederilor art. 5.
(3) Administrarea întregului complex al Palatului Cotroceni se asigură prin compartimentele
Administraţiei prezidenţiale.
Art. 9. Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 1/1990 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor Preşedinţiei României, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Legea nr. 90/2001
privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României
şi a ministerelor1)
Capitolul I
Organizarea şi funcţionarea Guvernului
Secţiunea 1
Rolul şi funcţiile Guvernului
Art. 1. (1) Guvernul este autoritatea publică a puterii executive, care funcţionează în baza
votului de încredere acordat de Parlament şi care asigură realizarea politicii interne şi externe a
ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice.
1)
M. Of. nr. 164 din 2 aprilie 2001; cu ultim. modif. aduse prin O.U.G. nr. 1/2017 pt. stabilirea unor măsuri în
domeniul administraţiei publice centrale şi pt. modif. şi compl. unor acte normative (M. Of. nr. 12 din 5 ianuarie 2017).
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Secţiunea a 2-a
Componenţa Guvernului
Art. 2. Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară,
se bucură de exerciţiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnări penale şi nu se găsesc
în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi
completările ulterioare.
● DISPOZIŢII CONEXE. În conformitate cu prevederile L. nr. 161/2003 priv. unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (M. Of. nr. 279 din 21 aprilie 2003; cu modif. ult.):
(1) Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu: a) orice altă funcţie publică de autoritate,
cu excepţia celei de deputat sau de senator ori a altor situaţii prevăzute de Constituţie; b) o funcţie
de reprezentare profesională salarizată în cadrul organizaţiilor cu scop comercial; c) funcţia de
preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de
administraţie sau cenzor la societăţile reglementate de L. nr. 31/1990, rep., cu modif. şi compl. ult.,
inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, precum şi la
instituţiile publice; d) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor
sau asociaţilor la societăţile reglementate de L. nr. 31/1990, rep., cu modif. şi compl. ult., prevăzute
la lit. c);e) funcţia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor reglementate
de L. nr. 31/1990, rep., cu modif. şi compl. ult., prevăzute la lit. c); f) funcţia de manager sau membru al
consiliilor de administraţie ale regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale; g) calitatea de
persoană fizică supusă înregistrării în registrul comerţului; h) calitatea de membru al unui grup
de interes economic; i) o funcţie publică încredinţată de un stat străin, cu excepţia acelor funcţii
prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte. (2) Funcţia de secretar de stat,
funcţia de subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora sunt incompatibile cu exercitarea altei
funcţii publice de autoritate, precum şi cu exercitarea funcţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b)-i). (3) În mod
excepţional, Guvernul poate aproba participarea persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2) ca reprezentanţi
ai statului în adunarea generală a acţionarilor ori ca membri în consiliul de administraţie al
regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori al societăţilor

ACTE NORMATIVE

(2) Guvernul are rolul de a asigura funcţionarea echilibrată şi dezvoltarea sistemului naţional
economic şi social, precum şi racordarea acestuia la sistemul economic mondial în condiţiile
promovării intereselor naţionale.
(3) Guvernul se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile constituţionale,
având la bază Programul de guvernare acceptat de Parlament.
(4) Numirea Guvernului se face de Preşedintele României pe baza votului de încredere
acordat Guvernului de Parlament.
(5) Pentru realizarea Programului de guvernare Guvernul exercită următoarele funcţii:
a) funcţia de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a
Programului de guvernare;
b) funcţia de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional
necesar în vederea realizării obiectivelor strategice;
c) funcţia de administrare a proprietăţii statului, prin care se asigură administrarea proprietăţii
publice şi private a statului, precum şi gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil;
d) funcţia de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea
pe plan intern şi extern;
e) funcţia de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării
reglementărilor în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi în domeniile
economic şi social şi al funcţionării instituţiilor şi organismelor care îşi desfăşoară activitatea în
subordinea sau sub autoritatea Guvernului.
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reglementate de L. nr. 31/1990, rep., cu modif. şi compl. ult., inclusiv băncile sau alte instituţii de
credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, de interes strategic sau în cazul în care un interes
public impune aceasta. (4) Membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat şi persoanele
care îndeplinesc funcţii asimilate acestora pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic,
al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice [art. 84].

Art. 3. (1) Guvernul este alcătuit din primul-ministru şi miniştri.
(2) Din Guvern pot face parte: viceprim-miniştri, miniştri de stat, precum şi miniştri delegaţi,
cu însărcinări speciale pe lângă prim-ministru, prevăzuţi în lista Guvernului prezentată
Parlamentului pentru acordarea votului de încredere.
(3)-(4) Abrogate.
(5) Viceprim-ministrul este ajutat în activitatea sa de unul sau mai mulţi consilieri de stat,
numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru, la propunerea viceprimministrului.
(6) Abrogat.
● DISPOZIŢII CONEXE. Potrivit O.U.G. nr. 1/2017 pt. stabilirea unor măsuri în domeniul
administraţiei publice centrale şi pt. modif. şi compl. unor acte normative (M. Of. nr. 12 din 5 ianuarie
2017), atribuţiile viceprim-miniştrilor prevăzuţi în Hot. Parlamentului României nr. 1/2017 pt.
acordarea încrederii Guvernului, altele decât cele specifice ministerelor pe care le conduc, se stabilesc
prin decizie a prim-ministrului [art. 22].
● JURISPRUDENŢĂ CONSTITUŢIONALĂ. D.C.C. nr. 88/2004 asupra sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 L. pt. modif. şi compl. L. nr. 90/2001 (RESPINSĂ – M. Of. nr. 226 din
15 martie 2004): „Curtea consideră că legiuitorul constituant a reglementat modul de alcătuire a
Guvernului într-o manieră suplă, care permite acestei autorităţi publice ca, în scopul realizării
programului său de guvernare aprobat prin acordarea votului de încredere de către Parlament [art. 102
alin. (1) din Constituţie, rep.], să propună o structură în raport cu obiectivele pe care trebuie să le
realizeze. Este evident că legiuitorul constituant nu a reglementat într-o manieră rigidă modul de
alcătuire a Guvernului prin nominalizarea tuturor ministerelor. Utilizarea de către legiuitorul
ordinar a categoriilor de «miniştri de stat» sau de «miniştri-delegaţi cu însărcinări speciale pe lângă
primul-ministru» are menirea să distingă caracterul însărcinărilor miniştrilor, şi anume dacă deţin
sau nu portofolii ministeriale, specificul atribuţiilor lor în organizarea Guvernului potrivit diviziunii şi
specializării activităţii ministerelor. Aşa fiind, se impune concluzia că noţiunea de «miniştri», ca de
altfel şi cea de «membri ai Guvernului» sunt utilizate în sens generic şi permit, aşadar, includerea în
sfera lor şi a funcţiei de «ministru de stat», «ministru-delegat cu însărcinări speciale pe lângă primulministru», «ministru fără portofoliu» etc. De altfel, în aplicarea aceluiaşi text constituţional, Curtea
constată că, de-a lungul anilor, în procesul guvernării, au fost aduse modificări în structura executivului,
prin hotărâri succesive ale legislativului. Aşa, spre exemplu, Hot. Parlamentului nr. 23/1997 (M. Of.
nr. 324 din 4 decembrie 1997), a stabilit, în legătură cu structura de atunci a Guvernului, că «ministrul
industriei şi comerţului, ministrul afacerilor externe, ministrul justiţiei, ministrul de interne şi ministrul
muncii şi protecţiei sociale sunt miniştri de stat»”.

Art. 4. (1) Abrogat.
(2) Constatarea stării de incompatibilitate se face de primul-ministru, care va dispune
măsurile necesare pentru încetarea acesteia.
Art. 5. Funcţia de membru al Guvernului încetează în urma demisiei, a revocării, a pierderii
drepturilor electorale, a stării de incompatibilitate, a decesului şi a demiterii în condiţiile prevăzute
la art. 8 alin. (2).
Art. 6. Demisia din funcţia de membru al Guvernului se anunţă public, se prezintă în scris
primului-ministru şi devine irevocabilă din momentul în care s-a lua act de depunerea ei, dar nu
mai târziu de 15 zile de la data depunerii.
Art. 7. (1) Revocarea din funcţia de membru al Guvernului se face de Preşedintele României,
prin decret, la propunerea primului-ministru.
(2) Revocarea are loc în caz de remaniere guvernamentală.

