HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 563/2014 privind
organizarea și funcționarea Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor
luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 19451989
În temeiul art.108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. I
Hotărârea Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea și funcționarea
Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva
regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 19 august 2014, cu modificările
și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva
regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, denumit în
continuare SSRML, funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice
centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care asigură şi
coordonează la nivel central aplicarea reglementărilor legale în vigoare referitoare
la revoluţionarii din decembrie 1989, la luptătorii în rezistenţa anticomunistă,
respectiv la foştii deţinuţi politici, precum şi la persoanele care şi-au jertfit viaţa
sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din
noiembrie 1987.”
2. La articolul 3, teza introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:
„SSRML exercită, în condiţiile legii, următoarele funcţii:”
3. La articolul 4 alineatul (1), teza introductivă se modifică și va avea următorul
cuprins:
„(1) În exercitarea funcțiilor sale, SSRML îndeplinește, în condițiile legii,
următoarele atribuții principale:”

4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art.5 - (1) SSRML este condus de un secretar de stat, numit și eliberat din funcție
prin decizie a prim-ministrului.
(2) Secretarul de stat reprezintă SSRML în raporturile cu celelalte autorități
publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate.
(3) Secretarul de stat îndeplinește, conform legii, funcția de ordonator principal de
credite.
(4) Secretarul de stat îndeplinește și alte atribuții specifice, stabilite prin alte acte
normative.
(5) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin secretarul de stat emite ordine și
instrucțiuni, în condițiile legii.
(6) Secretarul de stat este ajutat în activitatea sa de un subsecretar de stat, de un
secretar general și de un secretar general adjunct.
(7) Subsecretarul de stat, numit şi eliberat din funcție prin decizie a primministrului, exercită atribuțiile delegate prin ordin al secretarului de stat.
(8) Secretarul general și secretarul general adjunct sunt înalți funcționari publici,
numiți în condițiile legii, și îndeplinesc atribuțiile prevăzute de Legea nr. 90/2001 privind
organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și
completările ulterioare.
(9) Secretarul general și secretarul general adjunct îndeplinesc și alte atribuții
delegate prin ordin al secretarului de stat, în condițiile legii.
(10) Prin ordin al secretarului de stat unele atribuții pot fi delegate, după caz, și altor
persoane din cadrul SSRML, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.
(11) Secretarul de stat numește și eliberează din funcție personalul SSRML, în
condițiile legii.
(12) În cazul în care secretarul de stat al SSRML nu își poate exercita atribuțiile,
conducerea SSRML se exercită de către subsecretarul de stat, desemnat în condiţiile
legii.”
5. Articolul 8 se abrogă.
6. La articolul 9, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(2) Structura organizatorică a SSRML este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul
acesteia, prin ordin al secretarului de stat, pot fi organizate compartimente, în condiţiile
legii, fără a se aduce modificări structurii organizatorice.
(3) Atribuțiile și responsabilitățile compartimentelor din structura SSRML se
stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a acestuia, aprobat prin ordin al
secretarului de stat.”
7. După articolul 10 se introduce un nou articol, art. 10ˆ1, cu următorul cuprins:
„Art. (10ˆ1) - Pentru transportul demnitarilor, secretarului general, secretarului

general adjunct şi a personalului din cadrul SSRML, normativele de cheltuieli privind
dotarea cu autoturisme sunt prevăzute în anexa nr. 2, în conformitate cu prevederile
Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.”
8. După articolul 12 se introduce un nou articol, art. 13, cu următorul cuprins:
”Art. 13 - Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”
9. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
10. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având conținutul
prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
ART. II
În tot cuprinsul hotărârii denumirea ”Secretariatul de stat” se înlocuiește cu
acronimul ”SSRML”.
ART. III
Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi și în noua structură
organizatorică se face prin ordin al secretarului de stat al SSRML, în termen de minimum
30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea condiţiilor
prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
ART. IV
Hotărârea Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea și funcționarea
Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului
comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 612 din 19 august 2014, 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.
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