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The Government - political and administrative institution
The Government, as a political and administrative institution, represents in the
Romanian law system the most important organ of public administration system,
determining the general organization and the functional of this system and subordinating in
principle the other administrative institutions.
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1. Cadrul normativ. Guvernul1, care în statul modern „determină şi conduce
politica naţiunii”2, reprezintă organul central al administraţiei publice din România
consacrat ca atare prin prisma dispoziţiilor constituţionale şi legale. Constituţia României
din 1991, revizuită în anul 2003, normează regimul juridic al acestei instituţii politice şi
administrative prin Capitolul III, intitulat generic „Guvernul”, art. 102-110, delimitând
normativ aspecte cu privire la rolul, structura, învestitura şi actele juridice ale Guvernului,
incompatibilităţile şi încetarea funcţiei de membru al Guvernului, răspunderea membrilor
Guvernului, precum şi în ceea ce priveşte instituţia Primului-ministru. De asemenea, cadrul
constituţional al instituţiei Guvernului este completat de către legiuitor prin intermediul
Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a
ministerelor3.
2. Rolul şi funcţiile Guvernului. Conform art. 102 alin. (1) din Constituţia
României, “Guvernul, potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament,
asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a
administraţiei publice”. Dispoziţia constituţională, chiar dacă nu dispune în mod expres,
instituie un dublu rol al Guvernului în sistemul român de drept: un rol politic şi un rol
administrativ.
În primul rând, Guvernului îi corespunde un rol politic, ce rezultă pe de o parte,
din faptul că acest organ este cel care concepe programul de guvernare stabilind astfel
coordonatele generale ale politicii interne şi externe ale statului pe perioada exercitării
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mandatului aprobat de către Parlament, iar pe de altă parte, din faptul că, în urma obţinerii
votului de încredere din partea legislativului, va asigura realizarea politicii interne şi
externe în conformitate cu programul politic asumat. Astfel, Guvernul apare ca o “instituţie
politică”4, al cărei creator este constituit din partidul sau coaliţia de partide politice care
formează majoritatea parlamentară şi a cărei activitate este cantonată în liniile directoare ale
propriului program de guvernare girat prin votul întregului legislativ. Deci, Guvernul
exercită în principal un rol politic5, atât prin prisma originii sale parlamentare, fiind
expresia voinţei politice a unei majorităţi politice care îl legitimează, cât şi prin prisma
“statutului” acestei instituţii juridice, programul de guvernare, un act care este
esenţialmente de natură politică şi prin care se crează o obligaţie generală de respectare şi
punere în aplicare a acestuia, responsabilitatea politică exclusivă incumbând titularului
acestuia.
În al doilea rând, Guvernul are un rol administrativ, şi anume, potrivit expresiei
constituantului român, de a realiza conducerea generală a administraţiei. Rolul
administrativ al Guvernului este în mod indispensabil legat de rolul său politic deoarece
modalitatea de conducere genarală a sistemului administraţiei de stat este cantonată în
coordonatele politicii guvernamentale asumate prin programul girat de către Parlament.
Aşadar, Guvernul este în acelaşi timp şi o instituţie administrativă, care trebuie să conducă
ca organ al administraţiei publice într-o manieră generală întregul sistem al administraţiei
statului, centrale şi inclusiv locale, pentru realizarea obiectivelor propriei politici
guvernamentale6.
Sensul expresiei utilizate de către constituant, potrivit căreia Guvernul exercită
conducerea generală a administraţiei, rezidă în principal în faptul că această instituţie
juridică îşi subordonează într-o manieră generică întregul sistem al a organelor
administraţiei publice centrale şi locale din România, exrcitând direcţia administraţiei7.
Interacţiunea Guvernului cu aceste organe se face prin intermediul unor raporturi de drept
administrativ care prin conţinutul specific al acestora pot consta în: raporturi de
subordonare directă, faţă de ministere, organe de specialitate sau prefecţi; raporturi de
subordonare indirectă sau de tutelă administrativă, faţă de autorităţile administraţiei publice
locale alese8; sau raporturi de colaborare, faţă de autorităţile administraţiei publice centrale
de specialitate cu caracter autonom (autorităţile administrative autonome)9.
Legea-cadru nr. 90/2001, prin intermediul art. 1 alin. (1), furnizează o definiţie
generală a Guvernului ce are meritul de a evidenţia dublul rol general al acestuia, politicoadministrativ, prin normarea sa atât ca autoritate politică, cât şi ca autoritate administrativă:
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“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”. Pe lângă cele două roluri
generale ale Guvernului, Legea-cadru nr. 90/2001 instituie şi un rol special al acestuia, prin
art. 1 alin. (2), 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. Acest rol special al Guvernului îşi găseşte
fundamentul principal în obligaţiile generale ce incumbă statului în domeniul economic
normate prin art. 135 din Constituţie10.
Potrivit art 1 alin. (5) din Legea-cadru nr. 90/2001, Guvernul, pentru realizarea
programului guvernamental asumat în faţa Palamentului, îndeplineşte mai multe funcţii
specifice: funcţia de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în
aplicare a Programului de guvernare; funcţia de reglementare, prin care se asigură
elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar în vederea realizării obiectivelor
strategice; 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; funcţia de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român,
reprezentarea pe plan intern şi extern; funcţia de autoritate de stat, prin care se asigură
urmarirea şi controlul aplicării şi respectării reglementarilor 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.
În acelaşi timp, trebuie precizat că funcţiile Guvernului, pe de o parte, din punct de vedere
al conţinutului acestora, sunt funcţii generale (vizând totalitatea domeniilor vieţii sociale) şi
naţionale (desfăşurate pe întreg teritoriul statului), iar pe de altă parte, în raport cu natura
administrativă a activităţii acestei instituţii, sunt funcţii de conducere şi organizare11.
3. Formarea Guvernului. Formarea Guvernului se realizează potrivit dipoziţiilor
constituţionale ale art. 85 alin. (1) şi art. 103 şi cuprinde mai multe etape cronologice şi
obligatorii ce presupun exprimarea voinţei Preşedintelui şi a Parlamentului. Prima etapă în
procesul de constituire a Guvernului este reprezentată de consultarea de către Preşedinte,
conform art. 103 alin. (1), a partidului care are majoritatea absolută în Parlament în vederea
desemnării unui candidat la funcţia de Prim-ministru. În situaţia în care nu există o
majoritate politică la nivelul legislativului, Preşedintele va proceda la consultarea tuturor
partidelor reprezentate în Parlament. A doua etapă constă în desemnarea de către
Preşedinte a persoanei care va candida la funcţia de Prim-ministru. Trebuie precizat că
această etapă presupune un act exclusiv de manifestare a voinţei Preşedintelui, acesta
putând desemna în mod liber orice persoană doreşte pentru ocuparea funcţiei de şef al
Guvernului, independent de propunerile politice avansate anterior de către partidele
politice, singura obligaţie ce îi incumbă fiind aceea de a efectua consultarea.
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În a treia etapă, potrivit art. 103 alin. (2), odată desemnat un candidat la funcţia de
Prim-ministru, acesta are la dispoziţie un termen de maxim 10 zile în care trebuie să îşi
alcătuiască lista cu membrii echipei guvernamentale şi programul de guvernare. Apreciem
că termenul de 10 zile pe care candidatul îl are la dispoziţie pentru alcătuirea programului şi
listei Guvernului, chiar dacă nu este prevăzut în mod expres în constituţie, reprezintă un
termen de decădere, a cărui depaşire atrage automat invaliditatea candidaturii propuse de
către Preşedinte. În fapt, depăşirea acestui termen reprezintă o nesocotire a girului acordat
de către Preşedinte candidatului la funcţia de Prim-ministru sau o neconfirmare a încrederii
asumate de către primul în realizarea unei prime sarcini de o importanţă deosebită pentru
stat de către al doilea, persoană care ulterior va asigura realizarea politicii interne şi externe
a ţării şi direcţia administraţiei12. De asemenea, în cadrul acestui termen, Preşedintele
renunţa la opţiunea iniţială şi poate propune o altă candidatură.
A patra etapă priveşte solicitarea adresată Parlamentului de către candidatul la
funcţia de Prim-ministru în vederea acordării votului de încredere asupra programului
guvernamental şi a listei viitorului Guvern, această solicitare trebuind în mod obligatoriu să
intervină în cadrul aceluiaşi termen de 10 zile. În a cincea etapă, conform art. 103 alin. (3),
cele două Camere ale Parlamentului reunite în şedinţă comună vor dezbate programul şi
lista guvernamentale şi se vor pronunţa prin adoptarea unei hotărâri cu votul majorităţii
deputaţilor şi senatorilor asupra încrederii acordate în viitorul Guvern. În fapt, dezbarerile
în sedinţa comună a Camerelor nu pot avea decât un caracter formal şi un rol de informare a
parlamentarilor, programul de guvernare şi lista Guvernului neputând fi modificate din
moment ce anterior a fost solicitat de către candidatul la funcţia de Prim-ministru un vot de
încredere aupra unor aspecte distinct individualizate (programul şi lista).
Termenul în care Parlamentul trebuie să se pronunţe prin vot asupra acordării
încrederii în viitorul Guvern, prin interpretarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 89 alin.
(1), este de 60 de zile. Neacordarea votului de încredere pentru formarea Guvernului în
termenul de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două
solicitări de învestitură, poate avea drept rezultat dizolvarea de către Preşedinte a
Parlamentului. În acest context, al posibilităţii şefului statului de a dizolva legislativul,
termenul de 60 de zile nu reprezintă un termen de decădere, iar acordarea ulterioară a
votului de încredere atrage automat obligaţia corelativă de numire a Guvernului în funcţie şi
imposibilitatea dizolvării Parlamentului. În urma obţinerii votului de încredere al
Parlamentului, în cea de-a şasea etapă, Preşedintele numeşte Guvernul în funcţie, moment
în care acesta este considerat a fi format [art. 85 alin. (1)]. De data aceasta, Preşedintele este
obligat să procedeze la numirea în funcţie a Guvernului neavând facultatea de a se opune
acestui lucru dat fiind faptul că voinţa Parlamentului a fost exprimată şi prevalează asupra
unei eventuale schimbări a opţiunii şefului statului.
4. Structura Guvernului şi statutul membrilor. Structura instituţională a
Guvernului este configurată constituţional prin art. 102 alin. (3) care dispune: “Guvernul
este alcătuit din prim-ministru, miniştri şi alţi membri stabiliţi prin lege organică”. Astfel,
în alcătuirea Guvernului intră, pe de o parte, prim-ministrul şi miniştrii, iar pe de altă parte,
alţi membrii stabiliţi de către legiuitor. Legea-cadru nr. 90/2001 dispune în art. 3 alin. (2)
faptul că din Guvern pot face parte şi miniştri de stat, precum şi miniştri-delegaţi cu
însărcinări speciale pe lânga primul-ministru, prevăzuţi în lista Guvernului prezentată
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Parlamentului pentru acordarea votului de încredere. Legiuitorul organic instituie deci
două noi categorii de miniştrii ce pot intra în componenţa Guvernului: miniştrii de stat şi
miniştrii-delegaţi. Existenţa acestor două categorii de miniştrii nu este obligatorie deoarce
prin faptul că aceştia trebuie prevăzuţi în lista Guvernului prezentată Parlamentului pentru
acordarea votului de încredere este indubitabil că ei reprezintă opţiunea premierului în ceea
ce priveşte structura propriei echipe guvernamentale.
În acest sens se pronunţă şi Curtea Constituţională prin Decizia nr. 88/2004 din 3
martie 200413 stabilind că în ceea ce priveşte “(...) funcţia de ministru de stat (...)
legiuitorul constituant a reglementat modul de alcătuire a Guvernului într-o manieră suplă
(...)” permiţând “acestei autorităţi publice (...) să propună o structură în raport cu
obiectivele pe care trebuie să le realizeze” şi că (n.n legiuitorul constituant) “nu a
reglementat într-o manieră rigidă modul de alcătuire a Guvernului prin nominalizarea
tuturor ministerelor”. Astfel, concluzia Curţii este că “noţiunea de «miniştri», ca de altfel şi
cea de «membri ai Guvernului» sunt utilizate în sens generic (...)”. De asemenea, trebuie
precizat că, atât miniştrii de stat, cât şi miniştrii-delegaţi, ultimii exercitând competenţe
speciale pe lângă primul-ministru, sunt organisme subordonate direct şefului Guvernului.
Statutul membrilor Guvernului rezultă din reglemetările de ordin constituţional sau
legislativ cu privire la condiţiile generale necesare pentru a ocupa o funcţie în cadrul
Guvernului, precum şi în ceea ce priveşte incompatibilităţile presupuse de exercitarea unei
asemenea funcţii. Pentru exercitarea funcţiei de membru al Guvernului trebuie în primul
rând să fie îndeplinite condiţiile generale prevăzute în art. 16 alin. (3) din Constituţie cu
privire la funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, şi anume: cetăţenia română şi
domiciliul în ţară.
Legea-cadru nr. 90/2001 introduce prin art. 2 pe lângă aceste condiţii enunţate
anterior şi o serie de condiţii specifice pentru ca o persoană să poată exercita funcţia de
membru al Guvernului, după cum urmează: cetăţenia română şi domiciliul în ţară; exerciţiul
deplin al drepturilor electorale; inexistenţa unei condamnări penale; nu se găseşte 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.
Reglementarea generală a incompatibilităţilor funcţiei de membru al Guvernului se
regăseşte normată la nivel constituţional prin prisma dispoziţiilor art. 105 alin. (1), potrivit
căruia funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu: exercitarea altei funcţii
publice de autoritate, cu excepţia celei de deputat sau de senator şi exercitarea unei funcţii
de reprezentare profesională salarizate în cadrul organizaţiilor cu scop comercial. Prin
intermediul art. 84 alin. (1) 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 corupţiei14 au fost instituite la nivel legislativ incompatibilităţi
specifice, funcţia de membru al Guvernului fiind incompatibilă cu: orice altă funcţie
publică de autoritate, cu excepţia celei de deputat sau de senator ori a altor situaţii
prevăzute de Constituţie; o funcţie de reprezentare profesională salarizată în cadrul
13
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organizaţiilor cu scop comercial; funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general,
director, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile
comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele
financiare, precum şi la instituţiile publice; funcţia de preşedinte sau de secretar al
adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la societăţile comerciale; funcţia de
reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor comerciale; funcţia de manager
sau membru al consiliilor de administraţie ale regiilor autonome, companiilor şi societăţilor
naţionale; calitatea de comerciant persoană fizică; calitatea de membru al unui grup de
interes economic; o funcţie publică încredinţată de un stat strain, cu excepţia acelor funcţii
prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte. Nu constituie
incompatibilitate, conform art. 84 alin. (4), exercitarea de către un membru al Guvernului a
unei funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literarartistice. Potrivit art. 4 alin. (2) din Legea-cadru nr. 90/2001 constatarea stării de
incompatibilitate se face de către primul-ministru, care va dispune măsurile necesare pentru
încetarea acesteia, legea neprecizând însă cine este competent şi ce procedură trebuie
urmată în cazul în care incompatibilitatea îl priveşte chiar pe primul-ministru.
5. Funcţionarea şi actele juridice ale Guvernului. În sistemul român de drept,
Guvernul, potrivit structurii analizate anterior, este un organ colegial, iar activitatea sa se
desfăşoară prin intermediul şedinţelor convocate şi conduse de către primul-ministru [art.
24 alin. (1) din Legea-cadru nr. 90/2001]. La numite şedinţe poate lua parte şi Preşedintele
Romaniei, şi anume la acelea în cadrul cărora se dezbat probleme de interes naţional
privind politica externă, apărarea ţării, asigurarea ordinii publice sau dacă există o invitaţie
din partea primului-ministru, [art. 24 alin. (2)]. În cazul participării Preşedintelui la
şedinţele desfăşurate de către Guvern, acesta va prezida aceste şedinţe [art. 24 alin. (3)].
Desfăşurarea şedinţelor Guvernului are loc de regulă săptamânal, dar este posibilă şi ori de
câte ori este necasar acest lucru iar cvorumul necesar de prezenţă pentru a putea statua în
mod valid este de jumătate plus unu din numărul total al membrilor Guvernului. În
considerarea rolului general al Guvernului, politico-administrativ, problemele dezbătute în
cadrul şedinţelor vor viza politica internă şi externă a ţării, precum şi aspecte privind
conducerea generală a administraţiei publice, în vederea adoptării măsurile corespunzătoare
[art. 25 alin. (2)]. Pe lângă membrii Guvernului sau Preşedinte, la şedinţele guvernamentale
pot participa, în calitate de invitaţi, conducători ai unor organe de specialitate din
subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ai unor autorităţi administrative autonome,
precum şi orice alte persoane a căror prezenţă se apreciază a fi utilă, la solicitarea primuluiministru [art. 25 alin. (3)]. De asemenea, potrivit art. 25 alin. (4), dezbaterile din şedinţele
Guvernului şi modul de adoptare a actelor acestuia, precum şi a oricăror alte măsuri
stabilite se înregistrează pe bandă magnetică şi se consemnează în scris în stenograma
şedinţei, certificată de ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al
Guvernului.
În activitatea desfăşurată de către Guvern acesta adoptă acte juridice specifice15,
acestea, potrivit cadrului constituţional român actual prin art. 108 alin. (1), fiind hotărârile
şi ordonanţele. Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor. Acest lucru
presupune că hotărârile de Guvern vor interveni “în măsura în care legea impune adoptarea
lor, în măsura în care fie expres, fie implicit, legea trimite la o hotărâre de punere în
aplicare sau practica aplicării legii naşte nevoia adoptării unei hotărâri de Guvern”16. Astfel,
15

Guvernul adoptă şi acte de natură politică, nu numai juridică, precum programul de guvernare,
asumarea răspunderii, anumite declaraţii politice etc.
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Verginia Vedinaş, op.cit., p. 314.
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ca acte administrative, hotărârile de Guvern au caracter praeter legem şi secundum legem,
fiind adoptate numai în temeiul unei legi în vigoare şi neputând depăşi cadrul normativ al
acesteia17. Ordonanţele de Guvern sunt acte juridice care au aceeaşi valoare normativă ca şi
legea. Din interpretarea dispoziţiilor art. 108 alin. (3) şi art. 115 din Constituţie rezultă două
tipuri de ordonanţe: ordonanţe simple şi ordonanţe de urgenţă. Ordonanţele simple se emit
în temeiul unei legi speciale de abilitare adoptată de către Parlament, şi doar în limitele şi în
condiţiile prevăzute de aceasta. Prin acest tip de ordonanţe nu se pot reglementa domenii ce
fac obiectul legilor organice. În situaţia în care legea de abilitare o cere, ordonanţele se
supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului
de abilitare, nerespectarea termenului atragând încetarea efectelor ordonanţei. Ordonanţele
de urgenţă reprezintă o manifestare spontană din partea Guvernului de a adopta acte cu
valoare legislativă fără a avea nevoie de o abilitare expresă în acest sens din partea
organului ce exercită de drept competenţa legislativă, Parlamentul, singurele limitări
formale fiind constituite din caracterul de urgenţă al acestor acte ce ar trebui să intervină
numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, precum şi din
obligaţia de a motiva în cuprinsul elementul de urgenţă [art. 108 alin. (4)]. Efectele juridice
ale ordonanţei de urgenţă se produc de la data depunerii lor spre dezbatere în procedură de
urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi după publicarea ei în Monitorul Oficial al
României.
Hotărârile şi ordonanţele de Guvern se adoptă în prezenţa majorităţii membrilor
săi prin consens, în caz de nerealizare a consensului decizând definitiv primul-ministru.
Practic, în această ultimă variantă, primul-ministru, care ca membru al colegiului
guvernamental, ar trebui să fie doar un “primus inter pares”18, se transformă în fapt în
“primus inter partes”. De asemenea, aceste acte se semnează de primul-ministru, se
contrasemnează de miniştrii care au obligaţia punerii lor în executare şi se publică în
Monitorul Oficial al României, nepublicarea atrăgând inexistenţa hotărârii sau a ordonanţei
[art. 27 alin. (3) din Legea-cadru nr. 90/2001].
6. Organizerea aparatului de lucru al Guvernului. Portrivit art. 20 din Legeacadru nr. 90/2001 aparatul de lucru al Guvernului este alcătuit din Cancelaria PrimuluiMinistru, Secretariatul General al Guvernului, departamente şi alte asemenea structuri
organizatorice cu atribuţii specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului. Cancelaria
Primului-Ministru19 este o structură instituţională a Guvernului cu personalitate juridică
proprie şi care este coordonată direct de către primul-ministru [art. 21 alin. (1)].
Conducătorul acestei structuri este şeful cancelariei, care are rang de ministru şi calitatea de
ordonator principal de credite. Modalitatea concretă de organizare şi funcţionare a
Cancelariei Primului-Ministru se aprobă de către primul-ministru prin decizie. Din punct de
vedere structural, Cancelaria Primului-Ministru este formată din mai multe departamente
conduse de de personal cu funcţii de conducere sau de demnitari, aceştia neavând însă statut
de funcţionari publici. Secretariatul General20 reprezintă o altă structură a Guvernului şi
este condus de către secretarul general al Guvernului, care poate avea rang de ministru,
poate fi ajutat de unul sau mai mulţi secretari generali adjuncţi, care pot avea rang de
secretar de stat şi care sunt numiti prin decizie a primului-ministru [art. 22 alin. (1)]. Rolul
Secretariatului General, ca şi componentă a aparatului de lucru al Guvernului, constă în
asigurarea derularării operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, rezolvării
17
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Idem., p. 119-125.
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problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului,
precum şi reprezentării Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti [art. 22 alin. (2)].
Organizarea internă şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului sunt stabilite prin
hotărâre a Guvernului. De asemenea, prin aparatul propriu, Secretariatul general al
Guvernului asigură continuitatea derulării operaţiunilor tehnice aferente actelor de
guvernare, constituind elementul de legatură şi stabilitate al guvernării [art. 22 alin. (5)].
Departamentul21 reprezintă o structură organizatorică fără personalitate juridică şi fără alte
unităţi subordonate, subordonat primului-ministru, şi având rolul de coordonare şi sinteză în
domenii de interes general, în conformitate cu atribuţiile Guvernului [art. 23 alin. (1)].
Această structură este condusă de un demnitar care în exercitarea atribuţiilor ce îi revin
emite ordine cu caracter individual. Întraga structură organizatorică a departamentului,
precum şi atribuţiile sale se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

21

Idem., p. 125-127.
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