GUVERNUL ROMANIEI

Hotararea 1423 din 18 noiembrie 2009
privind reorganizarea institutiilor publice din subordinea Ministerului Afacerilor Externe
Publicat in Monitorul Oficial 845 din 8 decembrie 2009 (M. Of. 845/2009)
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr.
329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor
publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si
Fondul Monetar International,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. (1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Redactia Publicatiilor pentru Strainatate,
institutie publica de presa, cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului Afacerilor
Externe, se desfiinteaza, ca urmare a comasarii prin absorbtie, si se reorganizeaza ca directie,
fara personalitate juridica, in cadrul Ministerului Afacerilor Externe, finantata integral de la bugetul
de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
(2) Personalul Redactiei Publicatiilor pentru Strainatate se preia, in limita a 42 de posturi, in
cadrul Ministerului Afacerilor Externe si se incadreaza, potrivit legii, pe categoriile de functii din
cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
Art. 2. (1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Agentia Nationala de Control al Exporturilor,
organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, aflata in
subordinea Ministerului Afacerilor Externe, desfiintata ca urmare a comasarii prin absorbtie,
potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea
cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia
Europeana si Fondul Monetar International, se reorganizeaza ca directie generala, fara
personalitate juridica, in cadrul Ministerului Afacerilor Externe, finantata integral de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
(2) Toate atributiile Agentiei Nationale de Control al Exporturilor sunt preluate de Ministerul
Afacerilor Externe, prin directia generala prevazuta la alin. (1), si sunt coordonate de un secretar
de stat, post care se infiinteaza in structura organizatorica a Ministerului Afacerilor Externe.
(3) Personalul Agentiei Nationale de Control al Exporturilor se preia de catre Ministerul
Afacerilor Externe.
(4) Personalul Agentiei Nationale de Control al Exporturilor va fi incadrat in limita a 20 de
posturi, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de functii din
cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
(5) Incadrarea personalului Agentiei Nationale de Control al Exporturilor in numarul de posturi
aprobat si pe noile functii din Ministerul Afacerilor Externe, precum si stabilirea drepturilor
salariale aferente se realizeaza in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a
prezentei hotarari.
(6) Incetarea raporturilor de munca ale personalului Agentiei Nationale de Control al
Exporturilor, ca urmare a reorganizarii, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile
categoriei de personal din care face parte si a prevederilor legale privind protectia sociala, pe
baza criteriilor stabilite intre conducerea Ministerului Afacerilor Externe si reprezentantii

salariatilor sau, dupa caz, ai sindicatului, in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in
vigoare a prezentei hotarari.
(7) In absenta criteriilor stabilite potrivit alin. (6), la aplicarea masurii de incetare a raporturilor
de munca se vor avea in vedere criteriile minimale prevazute la art. 6 alin. (6) din Legea nr.
329/2009.
Art. 3. (1) Institutul Diplomatic Roman se reorganizeaza prin reducerea a 24 de posturi.
(2) Incadrarea personalului Institutului Diplomatic Roman in numarul de posturi aprobat se
realizeaza in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(3) Incetarea raporturilor de munca ale personalului Institutului Diplomatic Roman, ca urmare a
reorganizarii, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care
face parte si a prevederilor legale privind protectia sociala, pe baza criteriilor stabilite intre
conducerea Institutului Diplomatic Roman si reprezentantii salariatilor sau, dupa caz, ai
sindicatului, in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(4) In absenta criteriilor stabilite potrivit alin. (3), la aplicarea masurii de incetare a raporturilor
de munca se vor avea in vedere criteriile minimale prevazute de art. 6 alin. (6) din Legea nr.
329/2009.
Art. 4. - Alineatul (1) al articolului 10 din Hotararea Guvernului nr. 880/2005 privind organizarea
si functionarea Institutului Diplomatic Roman, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 748 din 17 august 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Numarul maxim de posturi al Institutului Diplomatic Roman este de 36. Posturile
se ocupa pe baza de concurs. Comisia de concurs se stabileste prin ordin al ministrului afacerilor
externe."
Art. 5. (1) Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Romanii de Pretutindeni se reorganizeaza prin
reducerea a 19 posturi.
(2) Incadrarea personalului Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Romanii de Pretutindeni in
numarul de posturi aprobat se realizeaza in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in
vigoare a prezentei hotarari.
(3) Incetarea raporturilor de munca ale personalului Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru
Romanii de Pretutindeni, ca urmare a reorganizarii, se face cu respectarea procedurilor legale
aplicabile categoriei de personal din care face parte si a prevederilor legale privind protectia
sociala, pe baza criteriilor stabilite intre conducerea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru
Romanii de Pretutindeni si reprezentantii salariatilor sau, dupa caz, ai sindicatului, in termen de
maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(4) In absenta criteriilor stabilite potrivit alin. (3), la aplicarea masurii de incetare a raporturilor
de munca se vor avea in vedere criteriile minimale prevazute la art. 6 alin. (6) din Legea nr.
329/2009.
Art. 6. - Hotararea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului
Afacerilor Externe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 126 din 12 februarie
2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum
urmeaza:
1. La articolul 2, dupa punctul 22 se introduc doua noi puncte, punctele 221 si 222, cu urmatorul
cuprins:
"221. coordoneaza, prin Directia Generala ANCEX, sistemul national de control al operatiunilor
cu produse strategice, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul
de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 595/2004, controlul exporturilor pentru produsele cu dubla
utilizare, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al

exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare, aprobata cu modificari prin Legea nr.
136/2007, precum si toate activitatile potrivit Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor
Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si
distrugerea acestora, republicata;
222. editeaza reviste romanesti, in limba romana si in limbi straine, destinate difuzarii peste
hotare, si desfasoara si alte activitati editoriale."
2. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Ministrul afacerilor externe este ajutat in activitatea sa de 6 secretari de stat, de
Agentul guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului si de comisarul general
pentru expozitii mondiale, numiti in conditiile legii."
3. La articolul 9, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Numarul maxim de posturi in M.A.E. este de 2.561, exclusiv demnitarii si cabinetul
ministrului, din care 873 in centrala M.A.E., exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului."
4. Articolul 17 se abroga.
5. Anexele nr. 1 si 2 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta
din prezenta hotarare.
Art. 7. - Ministerul Afacerilor Externe preia patrimoniul institutiilor publice care se desfiinteaza,
prevazute la art. 1 si 2, pe baza de protocol de predare-primire, incheiat in termen de 15 zile de la
intrarea in vigoare a prezentei hotarari, care cuprinde mentiunile prevazute la art. 8 alin. (5) din
Legea nr. 329/2009.
Art. 8. - Hotararea Guvernului nr. 331/1991 privind functionarea Redactiei Publicatiilor pentru
Strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare, nepublicata, si Hotararea Guvernului nr.
920/2005 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Control al Exporturilor,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 759 din 19 august 2005, cu modificarile
ulterioare, se abroga.
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