HOTARÂRE Nr. 1703 din 14 octombrie 2004
privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Romi
Text în vigoare începând cu data de 4 octombrie 2005
Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I, pâna la 4 octombrie 2005:
- Hotarârea Guvernului nr. 1124/2005.
În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 4 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 78/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale pentru Romi,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
ART. 1
(1) Agentia Nationala pentru Romi se organizeaza si functioneaza ca organ de
specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea
Guvernului.
(2) Agentia Nationala pentru Romi este coordonata de ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului.
(3) Agentia Nationala pentru Romi elaboreaza politica si strategia Guvernului în
domeniul protectiei drepturilor minoritatii romilor.
(4) Agentia Nationala pentru Romi aplica, coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza
masurile din domeniile sectoriale de interventie sociala, cuprinse în Strategia Guvernului
României de îmbunatatire a situatiei romilor, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr.
430/2001.
(5) În exercitarea atributiilor sale, Agentia Nationala pentru Romi initiaza, participa si
promoveaza, împreuna cu institutiile si organizatiile neguvernamentale specializate,
actiuni, proiecte si programe sectoriale, în scopul îmbunatatirii situatiei romilor, criteriu
politic de aderare a României la Uniunea Europeana.
ART. 2
(1) Agentia Nationala pentru Romi preia atributiile, personalul si fondurile aferente
activitatii Oficiului pentru problemele romilor din structura Departamentului pentru Relatii
Interetnice, inclusiv ale Unitatii de Implementare a Programului PHARE nr. RO/2002/000
- 586.01.02 "Sprijin pentru strategia nationala de îmbunatatire a situatiei romilor".
(2) Cheltuielile curente si de capital ale Agentiei Nationale pentru Romi se asigura de la
bugetul de stat, precum si din alte surse, în conditiile legii.
ART. 3
Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protectiei drepturilor minoritatii romilor,
Agentia Nationala pentru Romi îndeplineste urmatoarele functii:
a) functia de strategie, prin care se asigura elaborarea politicilor sociale, strategiilor si
programelor destinate minoritatii romilor;
b) functia de administrare a fondurilor bugetare pentru elaborarea programelor de
dezvoltare a comunitatii de romi;
c) functia de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului român, reprezentarea
pe plan intern si extern la toate evenimentele legate de domeniul specific de activitate;
d) functia de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea si controlul aplicarii
reglementarilor din domeniul sau de activitate.

ART. 4
(1) În exercitarea functiilor prevazute la art. 3, Agentia Nationala pentru Romi
îndeplineste urmatoarele atributii principale:
a) asigura elaborarea politicii si strategiei Guvernului în domeniul protectiei
drepturilor minoritatii romilor si a altor atributii stabilite prin acte normative pentru
domeniul sau de activitate;
b) participa împreuna cu alte organe ale administratiei publice, cu organizatiile
neguvernamentale ale romilor si cu reprezentanti ai minoritatii romilor la evaluarea
principalelor nevoi ale comunitatilor de romi si coordoneaza aplicarea programelor de
sprijinire a acestora;
c) initiaza si desfasoara actiuni de formare privind combaterea discriminarii la nivelul
romilor în cadrul administratiei publice centrale si locale;
d) promoveaza dezvoltarea colaborarii dintre structurile administratiei publice si
organizatiile neguvernamentale ale romilor, pe baza de parteneriat; promoveaza
includerea liderilor comunitatilor de romi în procesul de luare a deciziilor administrative
locale care afecteaza comunitatea de romi;
e) avizeaza proiecte de legi si alte acte normative care au incidenta asupra drepturilor
si îndatoririlor persoanelor apartinând minoritatii romilor;
f) monitorizeaza aplicarea actelor normative interne si internationale referitoare la
protectia minoritatii romilor;
g) solicita date si informatii de la autoritatile publice, necesare îndeplinirii atributiilor
proprii;
h) primeste si examineaza cererile si sesizarile adresate de catre institutii, organizatii
sau persoane fizice si comunica punctul de vedere de specialitate al agentiei;
i) promoveaza si organizeaza programe privind pastrarea, exprimarea si dezvoltarea
identitatii etnice, culturale, lingvistice si religioase a persoanelor apartinând minoritatii
romilor;
j) sprijina cercetarile stiintifice în domeniul relatiilor interetnice prin mentinerea de
contacte cu personalitati din domeniu;
k) elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului, cu avizul Secretariatului General al
Guvernului, strategii si programe nationale si internationale în domeniul incluziunii
romilor în conformitate cu principiile si normele interne si internationale;
l) initiaza, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, implementeaza,
monitorizeaza si evalueaza proiectele cu finantare externa în domeniul incluziunii
romilor;
m) finanteaza si cofinanteaza programe si proiecte în domeniul incluziunii romilor;
n) initiaza, negociaza si încheie, prin împuternicirea Guvernului, documente de
cooperare internationala din domeniul incluziunii romilor;
o) dezvolta un sistem de informare, formare si consultanta accesibil minoritatii romilor;
p) elaboreaza, coordoneaza, monitorizeaza, evalueaza si întocmeste raportari privind
stadiul implementarii strategiilor în domeniul îmbunatatirii situatiei romilor;
r) participa la crearea si dezvoltarea unei baze de date referitoare la minoritatea
romilor;
s) analizeaza si evalueaza posibilele efecte discriminatorii ale reglementarilor actuale
si actioneaza pentru perfectionarea cadrului juridic existent;
s) promoveaza, în colaborare cu organizatiile de romi, programe locale pentru
procurarea documentelor de identitate;

t) coordoneaza activitatea birourilor regionale, în vederea îndeplinirii atributiilor
prevazute în prezenta hotarâre.
(2) Agentia Nationala pentru Romi coordoneaza activitatea birourilor regionale pentru
romi, în vederea îndeplinirii atributiilor prevazute în prezenta hotarâre.
(3) Agentia Nationala pentru Romi îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte
normative pentru domeniul sau de activitate.
ART. 5
(1) În exercitarea atributiilor sale Agentia Nationala pentru Romi colaboreaza cu
ministerele si cu autoritatile administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei
publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane fizice si juridice.
(2) În scopul îndeplinirii atributiilor sale Agentia Nationala pentru Romi are dreptul sa
solicite informatii de la celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, de la
alte institutii si autoritati publice.
(3) Agentia Nationala pentru Romi colaboreaza cu organizatii interguvernamentale si
neguvernamentale din tara si strainatate.
(4) Agentia Nationala pentru Romi poate beneficia de consultanta si asistenta din tara
si strainatate, precum si de programe de formare si perfectionare a personalului sau, în
limita fondurilor bugetare alocate sau a altor surse atrase din tara sau strainatate,
potrivit legii.
ART. 6
(1) Agentia Nationala pentru Romi este condusa de un presedinte cu rang de secretar de
stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului.
(2) Presedintele conduce activitatea Agentiei Nationale pentru Romi si o reprezinta în
raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autoritati ale administratiei publice, cu
organizatii, precum si în raporturile cu persoane fizice si juridice, române si straine.
(3) În exercitarea atributiilor sale presedintele Agentiei Nationale pentru Romi emite
ordine si instructiuni.
(4) Presedintele Agentiei Nationale pentru Romi îndeplineste, conform legii, functia de
ordonator tertiar de credite.
(5) Salarizarea presedintelui Agentiei Nationale pentru Romi si acordarea celorlalte
drepturi se fac conform prevederilor aplicabile persoanelor care ocupa functii asimilate
celor de demnitate publica.
ART. 6^1
(1) Pe lânga presedintele Agentiei Nationale pentru Romi functioneaza consiliul
consultativ, format din specialisti din sfera autoritatilor si institutiilor publice si a
organizatiilor neguvernamentale.
(2) Componenta si regulamentul de functionare a consiliului consultativ se aproba prin
ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Romi.
(3) Consiliul consultativ se întruneste, la cererea si sub conducerea presedintelui,
pentru dezbaterea unor probleme privind domeniul de activitate al Agentiei Nationale
pentru Romi.
ART. 7
(1) Presedintele Agentiei Nationale pentru Romi este si presedintele Comitetului mixt
de implementare si monitorizare a Strategiei de îmbunatatire a situatiei romilor, constituit
în baza Hotarârii Guvernului nr. 430/2001.
(2) Agentia Nationala pentru Romi asigura secretariatul Comitetului mixt de
implementare si monitorizare a Strategiei de îmbunatatire a situatiei romilor.

ART. 8 *** Abrogat
ART. 9
(1) Structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Romi este prevazuta în anexa
care face parte integranta din prezenta hotarâre.
(2) În cadrul structurii organizatorice prevazute în anexa, prin ordin al presedintelui
Agentiei Nationale pentru Romi se pot organiza servicii si birouri, în conditiile legii.
(3) Numarul maxim de posturi al Agentiei Nationale pentru Romi este de 48, functii
publice si contractuale, exclusiv presedintele, dintre care 24 în aparatul central, iar 24 în
cele 8 birouri regionale pentru romi, câte 3 în fiecare birou.
(4) *** Abrogat
(5) Salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Romi se face potrivit
reglementarilor în vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natura salariala pentru
functionarii publici si pentru personalul contractual.
ART. 10
(1) Structura organizatorica interna, circuitul documentelor, atributiile si sarcinile
personalului Agentiei Nationale pentru Romi se stabilesc prin regulamentul de organizare
si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui acesteia.
(2) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului,
modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, dupa caz, a raporturilor
de munca se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Romi.
ART. 11
(1) Finantarea Agentiei Nationale pentru Romi se asigura de la bugetul de stat, prin
bugetul Secretariatului General al Guvernului.
(2) Responsabilitatile si angajamentele privind minoritatea romilor, asumate de Oficiul
pentru problemele romilor din structura Departamentului pentru Relatii Interetnice,
cuprinse în actele normative în vigoare, se preiau de Agentia Nationala pentru Romi.
(3) Spatiile, mijloacele fixe si obiectele de inventar, inclusiv tehnica de calcul si
birotica, aferente desfasurarii activitatii Oficiului pentru problemele romilor din structura
Departamentului pentru Relatii Interetnice, se transmit, fara plata, la Agentia Nationala
pentru Romi, pe baza de protocol de predare-preluare.
(4) Sediul Agentiei Nationale pentru Romi este în Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1,
Bucuresti.
ART. 12
Hotarârea Guvernului nr. 749/2003*) privind organizarea si functionarea
Departamentului pentru Relatii Interetnice, publicata în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 488 din 7 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica
dupa cum urmeaza:
1. Litera o) a alineatului (1) al articolului 2 se abroga.
2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 4
(1) Departamentul pentru Relatii Interetnice este condus de un secretar de stat, ajutat de
2 subsecretari de stat, numiti prin decizie a primului-ministru."
3. Alineatele (1^1) si (1^2) ale articolului 5 se abroga.
4. Anexa "Structura organizatorica a Departamentului pentru Relatii Interetnice" se
modifica, în sensul eliminarii din structura organizatorica a "Oficiului pentru problemele
romilor" si a postului de "subsecretar de stat", în coordonarea caruia este prevazut acest
compartiment.
------------

*) Hotarârea Guvernului nr. 749/2003 a fost abrogata prin Hotarârea Guvernului nr.
111/2005.
ART. 13
Alineatul (2) al articolului 7 din Hotarârea Guvernului nr. 404/2004 privind organizarea
si functionarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 267 din 26 martie 2004, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului asigura
coordonarea Departamentului pentru Relatii Interetnice din structura aparatului de lucru al
Guvernului, Agentiei pentru Strategii Guvernamentale, Comisiei Nationale de Prognoza,
Institutului National de Statistica si Agentiei Nationale pentru Romi."
ART. 14
Hotarârea Guvernului nr. 405/2004*) pentru organizarea si functionarea Secretariatului
General al Guvernului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 26
martie 2004, se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa punctul 7 din anexa nr. 1 "Structurile si institutiile publice finantate prin
bugetul Secretariatului General al Guvernului" se introduce un nou punct, punctul 8, cu
urmatorul cuprins:
"8. Agentia Nationala pentru Romi".
2. Dupa punctul 4 din anexa nr. 3 "Structurile si institutiile publice coordonate de
ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului" se introduce un nou
punct, punctul 5, cu urmatorul cuprins:
"5. Agentia Nationala pentru Romi".
-----------*) Hotarârea Guvernului nr. 405/2004 a fost abrogata prin Hotarârea Guvernului nr.
157/2005.

ANEXA 1
Numarul maxim de posturi = 48 (exclusiv presedintele)
STRUCTURA ORGANIZATORICA
a Agentiei Nationale pentru Romi
____________
________________|
|___________________
|
__| PRESEDINTE |__
|
|
| |____________| |
|
|
|
|
|
|
............|............ |
|
|
____________|__________
: Consiliul consultativ : |
|
|
|
Cabinet demnitar
|
:.......................: |
|
|
|_______________________|
_____________|
|
|________________
___________|___________
|
____________|__________
| Compartimentul
|
|
| Compartimentul audit |
| juridic, contencios
|
|
|
|
|_______________________|
|
|_______________________|
______________________________|_______________________________
_______|_____
________|________
_________|_________
_______|_______
| 8 birouri
| | Serviciul
|
|Serviciul economic,| |Compartimentul |
| teritoriale | | politici publice|
|administrativ,
| |relatii publice|
|
| |
|
|resurse umane
| |si relatii
|
|
| |
|
|
| |internationale |
|_____________| |_________________|
|___________________| |_______________|

---------------

