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EMITENT:     GUVERNUL  
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    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
 
    Guvernul României adopta prezenta hotărâre. 
 
    ARTICOL UNIC 
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului 
Naţional pentru Cultul Eroilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 635/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 429 din 13 mai 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifica după cum urmează: 
    1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: 
    "Art. 1. - (1) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor se 
organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului şi în coordonarea Cancelariei Primului-
Ministru. 
    (2) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, denumit în 
continuare Oficiu, are sediul în municipiul Bucureşti, str. G-ral 
Popescu Candiano nr. 6, sectorul 4." 
    2. La articolul 5 alineatul (1), litera e) va avea următorul 
cuprins: 
    "e) propune Cancelariei Primului-Ministru 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 7 va avea următorul cuprins: 
    "Art. 7. - În scopul păstrării şi respectării memoriei celor 
căzuţi pentru ţara, Oficiul elaborează planul-cadru anual cu 
programele şi proiectele destinate cultului eroilor, pe care îl 
supune, cu avizul instituţiilor implicate, apobarii şefului 
Cancelariei Primului-Ministru." 
    4. Articolul 9 va avea următorul cuprins: 
    "Art. 9. - (1) Oficiul este organul de specialitate al 
administraţiei publice centrale competent sa avizeze înscrierea 
în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor a organizaţiilor 
neguvernamentale care isi desfăşoară activitatea în domeniul 
protejării mormintelor şi operelor comemorative de război şi sa 
propună Guvernului, prin Cancelaria Primului-Ministru, 
recunoaşterea statutului de utilitate publica al acestora, 
potrivit legii. 
    (2) Oficiul elaborează criteriile specifice de acordare a 
statutului de utilitate publica organizaţiilor neguvernamentale 
prevăzute la alin. (1), care se aproba prin ordin al şefului 
Cancelariei Primului-Ministru." 



    5. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 11 vor avea 
următorul cuprins: 
    "Art. 11. - (1) Oficiul este condus de un director numit prin 
ordin al şefului Cancelariei Primului-Ministru, în conformitate 
cu dispoziţiile legale. 
    
.................................................................
....................... 
    (3) Atribuţiile directorului se aproba prin ordin al şefului 
Cancelariei Primului-Ministru." 
    6. Alineatele (3) şi (6) ale articolului 12 vor avea 
următorul cuprins: 
    "(3) Structura posturilor pe compartimente, statul de funcţii 
şi structura de personal se aproba prin ordin al şefului 
Cancelariei Primului-Ministru. 
    
.................................................................
....................... 
    (6) Personalul Oficiului este personal contractual, salarizat 
potrivit reglementărilor legale aplicabile." 
    7. Alineatul (7) al articolului 12 se abroga. 
    8. Articolul 13 se abroga. 
    9. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins: 
    "Art. 14. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de 
capital ale Oficiului se asigura de la bugetul de stat, prin 
bugetul Cancelariei Primului-Ministru." 
    10. Articolul 15 va avea următorul cuprins: 
    "Art. 15. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice de 
protejare a mormintelor şi operelor comemorative de război, 
precum şi pentru asigurarea unor servicii, Oficiul poate încheia 
contracte de achiziţii de bunuri, prestări de servicii şi 
colaborare, în condiţiile legii." 
    11. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, privind structura 
organizatorică a Oficiului, se modifica şi se înlocuieşte cu 
anexa la prezenta hotărâre. 
 
                                 PRIM-MINISTRU 
                            CALIN POPESCU-TARICEANU 
 
                                Contrasemnează: 
                                --------------- 
                      Şeful Cancelariei Primului-Ministru, 
                               Ion-Mircea Plangu 
 
                         Ministrul finanţelor publice, 
                       Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu 
 
    Bucureşti, 7 martie 2007. 
    Nr. 252. 
 
 



    ANEXA 
    (Anexa nr. 1 la regulament) 
    Numărul maxim de posturi = 42 
*T* 
      STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A OFICIULUI NAŢIONAL PENTRU CULTUL 
EROILOR 
 
                            ┌───────────┐ 
                            │ DIRECTOR  │ 
                            └────┬──────┘ 
                                 │ 
                                 │           ┌──────────────────┐ 
                                 ├───────────┤ Director adjunct │ 
                                 │           └──────────────────┘ 
                                 │ 
       
┌────────────────┬────────┴────────┬──────────────────────┐ 
       │                │                 │                      
│ 
       │                │                 │                      
│ 
  ┌────┴────┐     ┌─────┴─────┐     ┌─────┴─────┐    
┌───────────┴──────────┐ 
  │Serviciul│     │ Serviciul │     │ Serviciul │    │      
Serviciul       │ 
  │evidenta │     │comemorare │     │  resurse  │    │expertiza-
planificare │ 
  └─────────┘     └───────────┘     └───────────┘    
└──────────────────────┘ 
*ST* 
 
    NOTA: 
    În cadrul serviciilor pot fi organizate birouri şi 
compartimente. 
 
                                      ---- 
 
 


