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GUVERNUL ROMÂNIEI

P R I M - M I N I S T R U L

D E C I Z I E  

privind exercitarea, cu caracter temporar, 

de către domnul Nicușor-Daniel Ciocănea a funcției publice

vacante din categoria înalților funcționari publici 

de secretar general al Ministerului Investițiilor 

și Proiectelor Europene

Având în vedere Adresa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene

nr. 2.015 din 25.05.2021, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu

nr. 20/12.821/T.H.G. din 27 mai 2021, precum și Adresa Agenției Naționale a

Funcționarilor Publici nr. 23.608/2021,

în temeiul art. 29, al art. 394 alin. (2) lit. d), al art. 397, al art. 502 alin. (1) lit. f),

al art. 509 alin. (3) și art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul

Nicușor-Daniel Ciocănea, consilier superior la Direcția generală programe

europene competitivitate, exercită, cu caracter temporar, funcția publică vacantă

din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului

Investițiilor și Proiectelor Europene pentru o perioadă de 6 luni.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Tiberiu Horațiu Gorun

București, 3 iunie 2021.

Nr. 350.

A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL JUSTIȚIEI

O R D I N

pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 12 din Ordinul ministrului justiției nr. 2.588/C/2019

privind condițiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcție pentru munca suplimentară

prestată în perioada 2019—2021 peste programul normal de lucru de către funcționarii publici 

cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și pentru modificarea 

unor prevederi în domeniul salarizării funcționarilor publici cu statut special 

din sistemul administrației penitenciare și din Ministerul Justiției

În baza dispozițiilor art. 90, coroborat cu art. 2 alin. (4) din cap. II al anexei nr. VI — Familia ocupațională de funcții bugetare

„Apărare, ordine publică și securitate națională” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri

publice, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri

în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor

termene, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 65/2020,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu

modificările și completările ulterioare,

ministrul justiției emite următorul ordin:

Articol unic. — Alineatul (2) al articolului 12 din Ordinul

ministrului justiției nr. 2.588/C/2019 privind condițiile de acordare

a majorării de 75% din salariul de funcție pentru munca

suplimentară prestată în perioada 2019—2021 peste programul

normal de lucru de către funcționarii publici cu statut special din

sistemul administrației penitenciare, precum și pentru

modificarea unor prevederi în domeniul salarizării funcționarilor

publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare

și din Ministerul Justiției, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 497 din 19 iunie 2019, se abrogă.

Ministrul justiției,

Stelian-Cristian Ion

București, 21 mai 2021.

Nr. 3.002/C.


