ORDONANTA DE URGENTA nr. 17 din 9 martie 2005 (*actualizată*)
pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
EXTRAS
(actualizată pana la data de 1 iulie 2005*)
EMITENT: GUVERNUL
----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 18 martie 2005. Aceasta este forma
actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data 1 iulie 2005, cu
modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005.
În scopul eliminării de urgenta a disfunctionalitatilor în elaborarea strategiei şi politicilor de control în
domeniile protecţiei mediului, forestier şi vanatoare şi pentru limitarea efectelor negative care pot aparea
prin intervenţia intarziata a statului în domeniile menţionate,
în vederea stabilirii măsurilor corespunzătoare care sa permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, a
activităţii unor instituţii şi structuri din cadrul administraţiei publice centrale, elemente care vizează
interesul public şi constituie situaţii de urgenta şi extraordinare,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 16
Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, se modifica după cum urmează:
1. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
"Art. 25. ─ (1) Se înfiinţează Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administraţiei
publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale.
(2) Organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se stabilesc prin regulament de
organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Apărării Naţionale.
(3) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor este condus de un director numit prin ordin al ministrului
apărării naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale.
(4) Numărul maxim de posturi ale Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se stabileşte prin
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, aprobat prin hotărâre
a Guvernului. Structura posturilor pe compartimente, statul de funcţii şi structura de personal se aproba
prin ordin al ministrului apărării naţionale.
(5) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor întocmeşte proiectul bugetului propriu care se prevede distinct
în bugetul Ministerului Apărării Naţionale."
2. La articolul 26, litera e) va avea următorul cuprins:
"e) propune Ministerului Apărării Naţionale iniţierea proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru
înfiinţarea, modificarea, precum şi pentru construirea mormintelor şi operelor comemorative de război
străine pe teritoriul României;".
3. Articolul 29 se abroga.
PRIM─MINISTRU
CALIN POPESCU─TARICEANU
Contrasemnează:
────────────────
Ministru de stat pentru coordonarea
activităţilor
din domeniile mediului de afaceri
şi întreprinderilor mici şi mijlocii,
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Gheorghe Copos
p. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Constantin Popescu,
secretar de stat
Ministrul agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
Şeful Cancelariei Primului─Ministru,
Aleodor─Marian Francu
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
Ministrul muncii,
solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanţelor publice,
Ionel Popescu
Bucureşti, 9 martie 2005.
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