GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea și
funcționarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art.18 alin. (2) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru
întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului, precum şi al art. 5 alin.
(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr.
247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art.I - Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului
pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 52 din 18 ianuarie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La alineatul (1) al articolului 2, punctul 2 de la litera e) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„2. prin care exercită funcţiile de coordonare a politicilor şi a măsurilor de încurajare şi de
stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii, de monitorizare şi evaluare a acestora, precum și
funcțiile de atragere de investiţii și promovare a exportului, prin agențiile pentru întreprinderi mici şi
mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului;”.
2. La alineatul (2) al articolului 3, după punctul 66 al literei A se introduc trei noi
puncte, pct. 67-69, cu următorul cuprins:
“67. diseminează toate informațiile legate de activitatea de promovare a exportului către
agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului;
68. coordonează activitatea funcționarilor din agenții, în legatură cu relațiile dintre potențialii
exportatori locali și posibili parteneri externi, precum și orice alte activități de promovare a exportului;
69. centralizează situațiile statistice regionale, cu privire la promovarea exportului”.
3. La alineatul (1) al articolului 5, de la litera a) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„a) să emită, cu respectarea limitelor de autoritate şi în condiţiile legii, agențiilor pentru
întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului, dispoziţii obligatorii
pentru luarea măsurilor de respectare a legii;”.

4. La alineatul (5) al articolului 6, se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(5) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al ministerului este de 326 de
posturi, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora. Din numărul maxim de posturi,
83 de posturi se utilizează pentru birourile care constituie rețeaua economică externă și pentru
rețeaua externă de promovare a comerțului exterior și investițiilor străine.”
5. După alineatul (6) al articolului 6, se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul
cuprins:
“(7) Pentru realizarea obiectivelor ministerului sau pentru elaborarea unor proiecte specifice,
ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, poate numi, prin ordin, consilieri
onorifici, neremunerați și poate constitui, pe perioade determinate, comisii de experți sau colective
de lucru formate din specialiști”.
6. Alineatele (2)-(4) ale articolului 8 se abrogă;
7. La alineatul (1) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) Ministrul este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat numiți prin decizie a primministrului, precum și de un secretar general și de 2 secretari generali adjuncți, numiți în condițiile legii.”
8. Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuiesc cu Anexa nr. 1, respectiv
Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
9. La Anexa nr. 3, la Secțiunea NOTE, punctul 4 se modifică și va avea următorul
cuprins:
“4. Pentru activități specifice desfășurate de către Agențiile pentru întreprinderi mici și
mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului, Ministerul pentru Mediul de Afaceri,
Comerț și Antreprenoriat are în dotare un număr total de 9 autoturisme cu un consum lunar de
carburant de 200 de litri pentru fiecare autoturism”.
Art.II

- Reîncadrarea personanului în numărul maxim de posturi și în noua structură

organizatorică se face la termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația pentru fiecare
categorie de personal în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri, prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat.
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