
 
 

GUVERNUL ROMANIEI 
 

 
Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr . 869/2001 privind 

organizarea si functionarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in 
Industrie 

 
 

 
 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, si avand in vedere art. II, alin. 
(1) si (2) din Hotararea Guvernului nr. 798/2011 pentru modificarea si completarea 
Hotararii Guvernului nr. 65/2009 privind infiintare a, organizarea si functionarea Agentiei 
pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii  
 
    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre. 
 
     
 
ART. I 
 
Hotãrârea Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor 
Statului şi Privatizãrii în Industrie, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 
din 12 ianuarie 2005, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã: 
 
1. La articolul 4, alineatul (1), (4) si (5) se modifica si vor avea următorul cuprins: 
 
"(1) Conducerea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizãrii în Industrie este asigurată de un 
şef oficiu si de un adjunct al şefului oficiului, numiţi prin ordin al ministrului economiei, 
comerţului şi mediului de afaceri." 
 
„(4) Seful Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizãrii în Industrie poate delega dreptul de 
semnatura adjunctului sefului de oficiu sau directorilor.”    
 
„(5) In exercitarea atributiilor de serviciu seful Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizãrii în 
Industrie este asistat de Comitetul director, format din adjunctul selui oficiului, directorii din 
cadrul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizãrii în Industrie, precum si de consilierul 
sefului oficiului.” 
  
2. La articolul 5, alineatul (4) va avea urmãtorul cuprins: 
 
    "(4) Numãrul maxim de posturi din aparatul propriu al Oficiului Participaţiilor Statului şi 
Privatizãrii în Industrie, incluzând conducerea acestuia, este de 53. Numãrul de posturi necesare 
pentru fiecare direcţie, serviciu şi compartiment din structura organizatoricã a Oficiului 
Participaţiilor Statului şi Privatizãrii în Industrie se stabileşte prin decizie a şefului oficiului. 
 
ART. II 
 
    (1) Mãsurile de restructurare şi reorganizare referitoare la concedierea unui numãr de 



salariaţi ai Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizãrii în Industrie se declanşeazã în termen 
de cel mult 45 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri. 
    (2) Încetarea raporturilor de muncã ale salariaţilor, ca urmare a reorganizãrii şi restructurãrii, 
se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care aceştia fac 
parte şi a prevederilor legale privind protecţia socialã, pe baza criteriilor stabilite între 
conducerea instituţiei şi reprezentanţii salariaţilor in conditiile legii. 
 
    ART. III 
 
    La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, poziţia 3 de la pct. I al literei A din anexa 2 la 
Hotãrârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: 
 
    "3. Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizãrii în Industrie 53 de posturi." 
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