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G U V E R N U L   R O M Â N I E I 

                                           
HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 
privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri  

din cadrul aparatului de lucru al Guvernului 
 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  
 
Articolul I – Hotărârea Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi 

atribuţiile unor structuri  din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 17 februarie 2020, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Hotărârea Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile 

Secretariatului General al Guvernului” 
2. La articolul 3, alineatul (1) punctul 4 literele b), d), j) și k) se modifică și vor 

avea următorul cuprins: 
„b) contribuie la dezvoltarea capacităţii ministerelor și a altor instituții publice de a 

planifica, elabora, implementa și evalua strategii, documente de politici publice şi acte 
normative, asigurând suportul metodologic necesar și coordonând activitatea unităților de 
politici publice din ministere;  

d) coordonează și implementează proiectele de asistență tehnică și investiții aferente 
măsurilor de reformă a administrației publice din cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență aflate în aria de responsabilitate a Secretariatului General al Guvernului; 

j) coordonează măsurile de reformă în domeniul unei reglementări mai bune și 
reprezintă Guvernul României, la nivel tehnic, în Grupul de lucru pentru o reglementare mai 
bună din cadrul Consiliului Uniunii Europene; 

k) este punct național de contact DG REFORM de la nivelul Comisiei Europene și 
implementează în România Instrumentul pentru asistență tehnică, coordonând procesul de 
accesare a fondurilor în cadrul Programului de către autoritățile naționale, îndeplinind rolul 
de Autoritate Coordonatoare în înțelesul Legii nr. 490/2004, cu modificările și completările 
ulterioare; 

3. La articolul 3, alineatul (1) punctul 4, litera i) se abrogă. 
4. La articolul 3, alineatul (1) punctul 4, după litera m) se introduce o nouă literă, 

lit. n), cu următorul cuprins: 
”n) coordonează gestionarea contribuției financiare acordate României din Rezerva de 

ajustare la Brexit”. 
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5. La articolul 3, alineatul (1), după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 
41 , cu următorul cuprins: 

”41. este punct naţional de contact cu Comisia Europeană în domeniul schimbărilor 
climatice, sens în care monitorizează și evaluează progresele realizate de autoritățile 
naționale cu atribuții în domeniul schimbărilor climatice în vederea asigurării coerenței cu 
obiectivul privind neutralitatea climatică stabilită la nivelul Uniunii Europene, conform art.7 
din REGULAMENTUL (UE) 2021/1119 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 30 
iunie 2021 de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 și (UE) 2018/1999 („Legea europeană a climei”)”. 

6. La articolul 3, alineatul (1), după punctul 7 se introduc două noi puncte, 
punctul 71 și punctul72 , cu următorul cuprins: 

”71. exercită atribuțiile de autoritate publică tutelară pentru operatorii economici la 
care reprezintă statul în calitate de acționar, în conformitate cu prevederile legale privind 
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în temeiul Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu 
modificările și completările ulterioare; 

72. asigură aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările 
ulterioare, și finanțarea cheltuielilor aferente acestei activități.” 

7. La articolul 3, alineatul (1), după punctul 21 se introduce un nou punct, pct.211, 
cu următorul cuprins: 

„211. Asigură îndeplinirea procedurilor în vederea sesizării de către Guvernul 
României a Curții Constituționale pentru exercitarea controlului de constituționalitate 
anterior promulgării legilor, potrivit dispozițiilor art.11 alin.(1) lit. A, pct. a) din Legea 
nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, cu modificările și 
completările ulterioare”. 

 
8. La articolul 3, alineatul (1), după punctul 29 se introduc două noi puncte, 

punctele 30 și 31 cu următorul cuprins:  
   ”30. îndeplinește atribuțiile de autoritate publică responsabilă pentru aspectele 

care țin de securitatea infrastructurilor critice naționale și europene din sectorul energetic, 
aflate în competența Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica-
S.A.” și Societății Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş, precum și 
de sectorul de securitate națională aflat în competența Societății Naționale a Rezervelor de 
Stat și Probleme Speciale.  

   31. desfășoară activități în sfera proiectelor finanțate din fonduri europene 
nerambursabile și alte fonduri externe”. 

 
9. La articolul 7, alin.(2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) În activitatea sa, secretarul general al Guvernului este ajutat de unul sau mai 

mulţi secretari generali adjuncţi, care au rang de secretar de stat, precum şi, după caz, de 
unul sau mai mulţi secretari de stat, cu respectarea dispozițiilor art. 11, numiţi şi eliberaţi 
din funcţie prin decizie a prim-ministrului”. 
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10. La articolul 8, alineatul (1) se abrogă. 
11. La anexa nr.1, punctele 1 și 8 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
„1. Cancelaria Prim-Ministrului, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului 

de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului. 
  8. Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, organ de specialitate al 

administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, 
cu personalitate juridică.  

12. La anexa nr.1, punctul 3 se abrogă. 
13. La anexa nr.1, după punctul 24 se introduc două noi puncte, pct.25 și 26, cu 

următorul cuprins: 
     „25. Departamentul pentru responsabilitate socială comunitară şi grupuri 

vulnerabile, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului,  
     26. Departamentul pentru dezvoltare, promovare şi monitorizare proiecte de 

investiţii în infrastructură, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-
ministrului”. 

 
 

Articolul II - Hotărârea Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi 
atribuţiile unor structuri  din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 17 februarie 2020, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 

 
PRIM – MINISTRU  

 
NICOLAE - IONEL CIUCĂ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti, 
 


	G U V E R N U L   R O M Â N I E I

