HOTĂRÂRE nr. 588 din 13 iunie 2007
pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 635/2004
EMITENT:
GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 iunie 2007
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. Alineatul (1) al articolului 1 se modifica şi 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 secretarului general al
Guvernului."
2. La articolul 5 alineatul (1), litera e) se modifica şi va
avea următorul cuprins:
"e) propune Secretariatului General al Guvernului iniţierea
de hotărâri ale Guvernului pentru înfiinţarea, modificarea,
precum şi pentru construirea mormintelor şi operelor comemorative
de război străine pe teritoriul României;".
3. Articolul 7 se abroga.
4. Articolul 9 se modifica şi va avea următorul cuprins:
"Art. 9. - 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 Secretariatul General al Guvernului,
recunoaşterea statutului de utilitate publica al acestora,
potrivit legii."
5. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 11 se modifica şi
vor avea următorul cuprins:
"Art. 11. - (1) Oficiul este condus de un director, funcţie
asimilată cu funcţia de demnitate publica, numit prin ordin al
secretarului general al Guvernului, în conformitate cu
dispoziţiile legale.
.................................................................
.......
(3) Atribuţiile directorului se aproba prin ordin al
secretarului general al Guvernului."

6. Alineatele (3) şi (6) ale articolului 12 se modifica şi
vor avea următorul cuprins:
"(3) Structura posturilor pe compartimente, statul de funcţii
şi structura de personal se aproba prin ordin al secretarului
general al Guvernului.
.................................................................
.......
(6) Personalul Oficiului este salarizat potrivit
reglementărilor legale aplicabile personalului încadrat în
organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din
subordinea Guvernului."
7. Alineatul (1) al articolului 14 se modifica şi va avea
următorul cuprins:
"Art. 14. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de
capital ale Oficiului se asigura de la bugetul de stat, prin
bugetul Secretariatului General al Guvernului."
8. Articolul 15 se modifica şi va avea următorul cuprins:
"Art. 15. - Pentru îndeplinirea funcţiilor sale şi a
atribuţiilor specifice de protejare a mormintelor şi operelor
comemorative de război, Oficiul poate încheia contracte de
achiziţii de bunuri, prestări de servicii şi colaborare, în
condiţiile legii."
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