
Proiect de HOTĂRÂRE 
 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, precum și pentru modificarea 

Hotărârii Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea și funcționarea Agentului 
guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

 
 
 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă 
prezenta hotărâre. 
 
 
Art. I. Hotărârea Guvernului nr. 16 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial, Partea 
I, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 

 
1. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  

 
”(1) Ministrul afacerilor externe este ajutat în activitatea sa de 5 secretari de stat.” 
 

2. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  
 
”(1) În cadrul M.A.E. funcționează Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului, cu funcția de secretar de stat, subordonat ministrului afacerilor 
externe. Agentul guvernamental are în subordine o direcție pentru activitatea 
Agentului guvernamental.” 
 

3. La articolul 12, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
 „(5) Numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. este de 2434, exclusiv demnitarii, 
cabinetul ministrului, cabinetul ministrului delegat, cabinetele secretarilor de stat din 
subordinea ministrului delegat și cabinetul secretarului de stat, Agentul guvernamental 
al României pentru CEDO, din care 946 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii, 
cabinetul ministrului, cabinetul ministrului delegat, cabinetele secretarilor de stat din 
subordinea ministrului delegat și cabinetul secretarului de stat, Agentul guvernamental 
al României pentru CEDO.” 
 
 4. Anexa nr.1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.1 la prezenta 
hotărâre. 
 
Art. II.  Hotărârea Guvernului nr. 868 din 17 iulie 2003 privind organizarea și 
funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 556 din 1 august 2003, cu 
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:  
 

1. La articolul 2, alineatul (1) se abrogă. 
 



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

„(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a secretarului de stat, Agentul guvernamental 
pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, se comunică Grefei Curţii Europene a 
Drepturilor Omului de către Misiunea Permanenta a României pe lângă Consiliul 
Europei.” 

 
3. La articolul 5, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul 

cuprins:  
 
„(1) Agentul guvernamental are funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe. 
 
(3) Perioada exercitării funcţiei de secretar de stat, Agentul guvernamental pentru 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, se considera vechime în magistratura sau în 
activitatea diplomatică, după caz, în condiţiile prevăzute de lege.”  
 
 

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

”(1) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe funcționează o direcție pentru activitatea 
Agentului guvernamental, cu 23 posturi de execuție.  
 
(2) Direcţia prevăzută la alin. (1) se încadrează cu precădere cu personal de 
specialitate juridică, inclusiv prin detașare.” 

 
5. La articolul 6, alineatul (4) se abrogă. 

 
 
 
 
 

 


