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PARTEA A II‑A. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ
Titlul I. Guvernul
Legislaţie conexă: art. 102‑115 din Constituţie.

Capitolul I. Rolul şi funcţiile Guvernului
Art. 14. Rolul Guvernului. (1) Guvernul este autoritatea publică a puterii executive,
care funcţionează în temeiul votului de încredere acordat de Parlament în baza pro
gramului de guvernare. Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării
şi exercită conducerea generală a administraţiei publice.
(2) În vederea îndeplinirii rolului său, Guvernul asigură funcţionarea echilibrată
şi dezvoltarea sistemului naţional economic şi social.
Art. 15. Funcţiile Guvernului. Pentru realizarea Programului de guvernare,
Guvernul exercită următoarele funcţii:
a) funcţia de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în
aplicare a Programului de guvernare;
b) funcţia de implementare, prin care se urmăreşte punerea în aplicare a Progra
mului de guvernare;
c) funcţia de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi
instituţional necesar în vederea realizării obiectivelor strategice;
d) 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;
e) funcţia de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, în
condiţiile legii, reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniul său de activitate;
f) funcţia de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării şi
respectării reglementărilor în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale,
precum şi în domeniile economic şi social şi al funcţionării instituţiilor şi organismelor
care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea Guvernului.

Capitolul II. Organizarea Guvernului
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
Art. 16. Învestirea Guvernului. (1) Guvernul se organizează şi funcţionează în
conformitate cu prevederile constituţionale, având la bază Programul de guvernare
acceptat de Parlament.
(2) Guvernul este învestit de Parlament şi îşi începe mandatul la data depunerii
jurământului în faţa Preşedintelui.
Art. 17. Condiţii generale pentru ocuparea funcţiei de membru al Guvernului.
Pot fi membri ai Guvernului persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele
condiţii:
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a) au cetăţenia română şi domiciliul în ţară;
b) se bucură de exerciţiul drepturilor electorale;
c) nu au suferit condamnări penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea.
Art. 18. Componenţa Guvernului. Guvernul este alcătuit din prim‑ministru şi
miniştri. Din Guvern pot face parte: viceprim‑miniştri, miniştri de stat, miniştri delegaţi,
miniştri cu însărcinări speciale pe lângă prim‑ministru, numiţi de Preşedintele României
pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

Secţiunea a 2‑a. Aparatul de lucru al Guvernului
Art. 19. Structura aparatului de lucru al Guvernului. Aparatul de lucru
al Guvernului este alcătuit din Secretariatul General al Guvernului, Cancelaria
Prim‑ministrului, aparatul propriu de lucru al viceprim‑ministrului, departamente şi
alte structuri organizatorice cu atribuţii specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.
Art. 20. Secretariatul General al Guvernului. (1) Guvernul are un Secretariat
General care este condus de secretarul general al Guvernului care are rang de
ministru, numit prin decizie a prim‑ministrului.
(2) Secretarul general al Guvernului este ajutat de unul sau mai mulţi secretari
generali adjuncţi care au rang de secretar de stat, numiţi prin decizie a prim‑ministrului,
precum şi, după caz, de unul sau mai mulţi secretari de stat, numiţi, respectiv eliberaţi
din funcţie prin decizie a prim‑ministrului.
(3) Secretariatul General al Guvernului face parte din aparatul de lucru al Guvernului
şi asigură derularea şi continuitatea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare,
rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii
Guvernului, precum şi reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti,
constituind elementul de legătură şi stabilitate al guvernării.
(4) Organizarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului se stabilesc
prin hotărâre a Guvernului.
(5) Bugetul pentru funcţionarea Guvernului se aprobă prin legea bugetului de
stat. Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru
aparatul de lucru al Guvernului, precum şi pentru instituţiile care se finanţează prin
bugetul Secretariatului General al Guvernului.
(6) Secretariatul General al Guvernului are dreptul de a iniţia proiecte de acte
normative pe domeniile aflate sub incidenţa atribuţiilor sale şi ale autorităţilor şi
instituţiilor publice aflate în subordinea sa ori a Guvernului.
(7) Guvernul organizează, prin Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat”, administrarea bunurilor proprietate publică şi privată a statului,
destinate unor acţiuni de reprezentare şi protocol ale Camerei Deputaţilor, Senatului,
Preşedintelui României, Guvernului, Curţii Constituţionale şi Academiei Române.
(8) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte atribuţiile de minister de
resort faţă de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.
(9) Secretariatului General al Guvernului îi pot fi date în coordonare organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale aflate în subordinea Guvernului, cu
excepţia ministerelor.
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Art. 21-24

(10) Normativele de cheltuieli pentru acţiunile de protocol la nivelul Secretariatului
General al Guvernului şi aparatului de lucru al Guvernului se aprobă prin ordin al
secretarului general al Guvernului.
Legislaţie conexă: H.G. nr. 21/2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile
Secretariatului General al Guvernului (M. Of. nr. 58 din 20 ianuarie 2017).

Art. 21. Aparatul propriu de lucru al viceprim‑ministrului. Aparatul propriu
de lucru al viceprim‑ministrului este structură fără personalitate juridică, finanţată
prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de viceprim‑ministru;
în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim‑ministrului îşi desfăşoară activitatea
unul sau mai mulţi secretari de stat şi consilieri de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din
funcţie, prin decizie a prim‑ministrului, la propunerea viceprim‑ministrului.
Art. 22. Cancelaria Prim‑Ministrului. (1) Cancelaria Prim‑Ministrului este struc
tură fără personalitate juridică, în subordinea prim‑ministrului, finanţată prin bugetul
Secretariatului General al Guvernului.
(2) Cancelaria Prim‑Ministrului este condusă de şeful Cancelariei Prim‑Ministrului,
care are rang de ministru, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim‑ministrului.
(3) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim‑Ministrului se stabilesc
prin decizie a prim‑ministrului.
(4) Personalului din cadrul Cancelariei Prim‑Ministrului, cu excepţia demnitarilor
sau persoanelor asimilate acestora, i se aplică prevederile părţii a VI‑a titlul III
capitolul II – Personalul contractual încadrat la cabinetul demnitarilor şi aleşilor locali
şi la Cancelaria Prefectului.
(5) În cadrul Cancelariei Prim‑Ministrului îşi desfăşoară activitatea unul sau
mai mulţi secretari de stat şi consilieri de stat, precum şi directorul de cabinet al
prim‑ministrului, cu rang de secretar de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie
prin decizie a prim‑ministrului.
(6) Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc instituţiile publice şi organele de
specialitate ale administraţiei publice centrale coordonate de prim‑ministru, prin
Cancelaria Prim‑Ministrului.
Legislaţie conexă: Decizia prim‑ministrului nr. 42/2019 privind atribuţiile, organizarea şi
funcţionarea Cancelariei Prim‑Ministrului (M. Of. nr. 180 din 6 martie 2019).

Art. 23. Departamentul. (1) Departamentul este o structură organizatorică în
cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu sau fără personalitate juridică, subordonată
prim‑ministrului, având rolul de coordonare şi sinteză în domenii de interes general,
în conformitate cu atribuţiile Guvernului.
(2) Organizarea şi funcţionarea departamentului se aprobă prin hotărâre a
Guvernului.
Art. 24. Structuri cu caracter consultativ înfiinţate de Guvern. (1) Pentru
rezolvarea unor probleme aflate în competenţa sa, Guvernul poate înfiinţa organisme
cu caracter consultativ.
(2) În scopul elaborării, integrării, corelării şi monitorizării de politici publice,
Guvernul poate constitui consilii, comisii şi comitete interministeriale.
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(3) Modul de organizare şi funcţionare a structurilor prevăzute la alin. (1) şi (2)
şi a serviciilor acestora, temeiul legal pentru acordarea unei indemnizaţii pentru
membrii acestor structuri, după caz, posibilitatea acordării unei indemnizaţii pentru
membrii acestor structuri, precum şi cuantumul acesteia, se stabilesc prin actele de
înfiinţare ale structurilor prevăzute la alin. (1) şi (2), în limita bugetului aprobat conform
nomelor de drept ce privesc drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar.

Capitolul III. Funcţionarea Guvernului
Secţiunea 1. Principalele atribuţii ale Guvernului
Art. 25. Principalele atribuţii ale Guvernului. În realizarea funcţiilor sale Guvernul
îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) iniţiază proiecte de lege şi le transmite către Camera competentă, ca primă
Cameră sesizată, şi spre informare către Camera decizională;
b) emite puncte de vedere asupra propunerilor legislative, iniţiate cu respectarea
Constituţiei, şi le transmite Parlamentului, în termen de 30 de zile de la data solicitării;
c) asigură executarea de către autorităţile administraţiei publice a legilor şi a
celorlalte acte normative date în aplicarea acestora;
d) elaborează proiectele de lege a bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor
sociale de stat pe care le supune, separat, spre adoptare Parlamentului;
e) aprobă, prin hotărâre, strategiile, programele şi metodologiile, pe domenii
de activitate;
f) asigură realizarea politicii în domeniul social;
g) asigură apărarea ordinii de drept, a liniştii publice şi siguranţei cetăţeanului,
precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, în condiţiile prevăzute de lege;
h) duce la îndeplinire măsurile adoptate, potrivit legii, pentru apărarea ţării, scop
în care organizează şi înzestrează forţele armate;
i) asigură integrarea României în structurile europene şi internaţionale;
j) negociază tratatele, acordurile şi convenţiile internaţionale care angajează
statul român;
k) negociază şi încheie, în condiţiile legii, convenţii şi alte înţelegeri internaţionale
la nivel guvernamental;
l) controlează activitatea ministerelor şi a celorlalte organe centrale de specialitate
din subordinea sa;
m) asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului;
n) înfiinţează, cu avizul Curţii de Conturi, organe de specialitate în subordinea sa;
o) cooperează cu organismele sociale interesate în îndeplinirea atribuţiilor sale;
p) asigură standarde obligatorii la nivelul administraţiei publice centrale şi locale
pentru garantarea bunei administrări;
q) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau care decurg din rolul şi
funcţiile Guvernului.
Art. 26. Exercitarea controlului de către Guvern. (1) În realizarea rolului său
de conducere generală a administraţiei publice, Guvernul exercită controlul asupra
ministerelor, asupra organelor de specialitate din subordinea sa, precum şi asupra
prefecţilor, în condiţiile legii.
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Art. 27-33

(2) În exercitarea controlului prevăzut la alin. (1), Guvernul poate solicita revocarea
actelor administrative nelegale, netemeinice sau inoportune emise de autorităţile
prevăzute la alin. (1) care nu au intrat în circuitul civil şi nu au produs efecte juridice
şi care pot leza interesul public.
Art. 27. Raporturile Guvernului cu autorităţile administrative autonome.
Guvernul se află în raporturi de colaborare cu autorităţile administrative autonome.

Secţiunea a 2‑a. Rolul şi atribuţiile prim‑ministrului
Art. 28. Rolul prim‑ministrului. (1) Prim‑ministrul conduce Guvernul şi co
ordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuţiilor pe care aceştia
le exercită.
(2) Prim‑ministrul reprezintă Guvernul în relaţiile acestuia cu Parlamentul, Preşe‑
dintele României, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea Constituţională, Curtea
de Conturi, Consiliul Legislativ, Ministerul Public, celelalte autorităţi şi instituţii publi‑
ce, partidele şi alianţele politice, sindicatele, cu alte organizaţii neguvernamentale,
precum şi în relaţiile internaţionale ce intră în aria de responsabilitate a Guvernului.
Art. 29. Actele prim‑ministrului. (1) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin,
prim‑ministrul emite decizii, care sunt acte administrative.
(2) Deciziile prim‑ministrului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,
cu excepţiile prevăzute de lege. Nepublicarea atrage inexistenţa deciziei.
Art. 30. Contrasemnarea actelor prim‑ministrului. Deciziile prim‑ministrului
se contrasemnează de secretarul general al Guvernului.
Art. 31. Atribuţia de numire şi eliberare din funcţie a anumitor categorii de
personal din administraţia publică. Prim‑ministrul numeşte şi eliberează din funcţie:
a) conducătorii organelor de specialitate din subordinea Guvernului, cu excepţia
situaţiei în care aceştia au calitatea de membru al Guvernului;
b) secretarul general al Guvernului şi secretarii generali adjuncţi ai Guvernului;
c) secretarii de stat şi consilierii de stat din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;
d) secretarii de stat şi subsecretarii de stat;
e) alte persoane pentru care are competenţa de numire, în cazurile prevăzute
de lege.
Art. 32. Prezentarea de rapoarte şi declaraţii Parlamentului. (1) Prim‑ministrul
prezintă Camerei Deputaţilor sau Senatului rapoarte şi declaraţii cu privire la politica
Guvernului, care se dezbat cu prioritate şi răspunde la întrebările ori interpelările
care îi sunt adresate de către deputaţi sau senatori, conform regulamentelor celor
două Camere ale Parlamentului.
(2) Prim‑ministrul poate desemna un membru al Guvernului să răspundă la
întrebările şi interpelările adresate Guvernului de către deputaţi sau senatori, în
funcţie de domeniul de activitate ce formează obiectul acestora.
Art. 33. Contrasemnarea decretelor emise de Preşedinte. Prim‑ministrul
contrasemnează decretele emise de Preşedintele României, potrivit prevederilor
Constituţiei.

Art. 34-37
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Art. 34. Constituirea de consilii, comisii şi comitete interministeriale. (1) În
scopul rezolvării unor probleme operative, prim‑ministrul poate constitui, prin decizie,
consilii, comisii şi comitete interministeriale.
(2) Prim‑ministrul îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Constituţie şi lege
sau care decurg din rolul şi funcţiile Guvernului.

Secţiunea a 3‑a. Şedinţele Guvernului
Art. 35. Convocarea şi conducerea şedinţelor Guvernului. (1) Şedinţele
Guvernului sunt convocate şi conduse de către prim‑ministru.
(2) Preşedintele României poate lua parte la şedinţele Guvernului în care se
dezbat probleme de interes naţional privind politica externă, apărarea ţării, asigurarea
ordinii publice şi, la cererea prim‑ministrului, în alte situaţii.
(3) Preşedintele României prezidează şedinţele Guvernului la care participă.
Art. 36. Desfăşurarea şedinţelor Guvernului. (1) Guvernul se întruneşte
săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.
(2) În cadrul şedinţelor Guvernului se dezbat probleme ale politicii interne şi
externe a ţării, precum şi aspecte privind conducerea generală a administraţiei
publice, adoptându‑se măsurile corespunzătoare.
(3) La şedinţele Guvernului pot participa, în calitate de invitaţi, conducători ai
unor organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ai unor
autorităţi administrative autonome, reprezentanţii structurilor asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale, precum şi orice alte persoane a căror prezenţă se
apreciază a fi utilă, la solicitarea prim‑ministrului.
(4) Dezbaterile din şedinţele Guvernului şi modul de adoptare a actelor acestuia,
precum şi a oricăror alte măsuri stabilite se înregistrează şi se consemnează în scris
în stenograma şedinţei, certificată de secretarul general al Guvernului şi păstrată,
conform legii, la Secretariatul General al Guvernului.

Secţiunea a 4‑a. Actele Guvernului
Art. 37. Tipurile de acte adoptate de Guvern. (1) În exercitarea atribuţiilor
sale, Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe. Hotărârile se emit pentru organizarea
executării legilor. Ordonanţele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare,
în condiţiile art. 115 alin. (1)‑(3) din Constituţie. În situaţii extraordinare se adoptă
ordonanţe de urgenţă, în condiţiile art. 115 alin. (4)‑(6) din Constituţie.
(2) Membrii Guvernului pot propune proiecte de hotărâri şi de ordonanţe; de
asemenea, pot propune Guvernului proiecte de lege, în vederea exercitării dreptului
de iniţiativă legislativă al acestuia. Metodologia de elaborare şi înaintare la Guvern a
acestor proiecte de acte normative se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în temeiul
legii.
(3) În cazul încetării mandatului sau, în condiţiile prevăzute de Constituţie, până
la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern, Guvernul continuă să
emită numai actele cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea
treburilor publice, fără a promova politici noi. În această perioadă, Guvernul nu poate
să emită ordonanţe sau ordonanţe de urgenţă şi nu poate iniţia proiecte de lege.
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Legislaţie conexă: H.G. nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile,
la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente
de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea
adoptării/aprobării (M. Of. nr. 319 din 14 mai 2009).

Art. 38. Regimul juridic al actelor Guvernului. (1) Guvernul adoptă hotărâri şi
ordonanţe în prezenţa majorităţii membrilor săi. Hotărârile şi ordonanţele se adoptă
prin consens. Dacă nu se realizează consensul, hotărăşte prim‑ministrul.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul documentelor şi al altor măsuri
adoptate de Guvern.
(3) Hotărârile şi ordonanţele Guvernului se semnează de prim‑ministru, se
contrasemnează de miniştrii care au obligaţia punerii lor în executare şi se publică
în Monitorul Oficial al României, Partea I. Nepublicarea atrage inexistenţa hotărârii
sau a ordonanţei. Hotărârile care au caracter militar se comunică numai instituţiilor
interesate.

Capitolul IV. Exercitarea mandatului
de membru al Guvernului
Art. 39. Regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese aplicabile
funcţiei de membru al Guvernului. (1) Regimul incompatibilităţilor şi al conflictului
de interese aplicabile funcţiei de membru al Guvernului sunt cele prevăzute de
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 cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Prin activităţi în domeniul didactic pe care membrii Guvernului le pot desfăşura,
în condiţiile legislaţiei speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, se înţeleg activităţile prevăzute
la art. 462 alin. (2).
Legislaţie conexă: art. 72‑75, art. 84 şi art. 86 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 (M. Of. nr. 279 din 21 aprilie 2003).

Art. 40. Sancţionarea stării de incompatibilitate şi a conflictului de interese
în care se află membrul Guvernului. Constatarea şi sancţionarea stării de incom
patibilitate şi a conflictului de interese pentru persoanele care ocupă funcţia de
membru al Guvernului se face în condiţiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 41. Obligaţia renunţării la situaţia de incompatibilitate. În termen de
15 zile de la data depunerii jurământului, membrul Guvernului este obligat să renunţe
la calitatea sau funcţia cu care este incompatibilă funcţia de membru al Guvernului,
sub sancţiunea încetării mandatului.

Art. 42-47
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Art. 42. Cazuri de încetare a funcţiei de membru al Guvernului. Funcţia de
membru al Guvernului încetează în următoarele cazuri:
a) revocare;
b) demisie;
c) pierderea drepturilor electorale ca urmare unei hotărâri judecătoreşti definitive;
d) starea de incompatibilitate constatată în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu
modificările şi completările ulterioare, ca urmare a unui raport de evaluare definitiv
sau unei hotărâri judecătoreşti definitive;
e) deces;
f) condamnare penală printr‑o hotărâre judecătorească definitivă;
g) imposibilitate de a‑şi exercita atribuţiile mai mult de 45 de zile.
Art. 43. Vacanţa funcţiei de membru al Guvernului. (1) În situaţiile prevăzute
la art. 42 Preşedintele României, prin decret, la propunerea prim‑ministrului, ia act
de încetarea funcţiei şi declară funcţia vacantă în termen de 15 zile de la primirea
propunerii prim‑ministrului.
(2) Primul‑ministru îi transmite Preşedintelui României propunerea prevăzută la
alin. (1) în termen de 5 zile de data la care intervine un caz de încetare a funcţiei
de membru al Guvernului.
(3) În ipoteza în care cazurile de încetare a funcţiei de membru al Guvernului
prevăzute la art. 42 lit. a) şi b) intervin pe durata stărilor prevăzute de art. 92 alin. (2) şi
(3) şi art. 93 alin. (1) din Constituţie Preşedintele României, prin decret, la propunerea
prim‑ministrului, ia act de încetarea funcţiei şi declară funcţia vacantă în termen de
30 de zile de la primirea propunerii prim‑ministrului.
Art. 44. Revocarea din funcţia de membru al Guvernului. Revocarea din
funcţia de membru al Guvernului are loc în caz de remaniere guvernamentală.
Art. 45. Demisia din funcţia de membru al Guvernului. Demisia din funcţia
de membru al Guvernului se anunţă public, se prezintă în scris prim‑ministrului şi
devine irevocabilă din momentul în care s‑a luat act de depunerea ei, dar nu mai
târziu de 15 zile de la data depunerii.
Art. 46. Interimatul funcţiei de membru al Guvernului. (1) Dacă prim‑ministrul
se află în una dintre situaţiile de încetare a funcţiei de membru al Guvernului, cu
excepţia revocării, sau este în imposibilitate de a‑şi exercita atribuţiile, Preşedintele
României desemnează un alt membru al Guvernului ca prim‑ministru interimar, pentru
a îndeplini atribuţiile prim‑ministrului, până la formarea noului Guvern. Interimatul
pe perioada imposibilităţii exercitării atribuţiilor încetează dacă prim‑ministrul îşi reia
activitatea în Guvern în cel mult 45 de zile.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi celorlalţi membri ai
Guvernului, la propunerea prim‑ministrului, pentru o perioadă de cel mult 45 de zile.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), înăuntrul termenului de 45 de zile, prim‑ministrul
iniţiază procedurile prevăzute de lege pentru numirea unui alt membru al Guvernului
în calitate de ministru interimar.
Art. 47. Numirea în funcţie în caz de remaniere guvernamentală sau de
vacanţă a postului. (1) Numirea în funcţia de membru al Guvernului, în caz de

