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Articolul 6 
(1) Secretariatul General al Guvernului este condus de secretarul 
general al Guvernului, cu rang de ministru, numit şi eliberat din funcţie 
prin decizie a prim-ministrului. 
(2) În activitatea sa, secretarul general al Guvernului este ajutat de 2 
secretari generali adjuncţi, cu rang de secretar de stat, precum şi, după 
caz, de unul sau mai mulţi secretari de stat numiţi, respectiv eliberaţi din 
funcţie prin decizie a prim-ministrului. 
(3) Secretarul general al Guvernului reprezintă Secretariatul General al 
Guvernului în relaţiile cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate 
ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice 
locale, cu alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi cu persoanele 
fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. 
(4) Secretarul general al Guvernului este ordonator principal de credite 
pentru aparatul de lucru al Guvernului, precum şi pentru instituţiile 
publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din 
subordinea Guvernului şi din subordinea, respectiv coordonarea prim-
ministrului. 
(5) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general al Guvernului 
emite, în condiţiile legii, ordine şi instrucţiuni. 
(6) Secretarul general al Guvernului poate delega, prin ordin, 
secretarilor generali adjuncţi sau secretarilor de stat o parte din 
atribuţiile sale. 
(7) În cazul în care secretarul general al Guvernului nu îşi poate exercita 
atribuţiile, conducerea Secretariatului General al Guvernului se exercită 
de către un secretar general adjunct sau un secretar de stat, desemnat 
prin ordin al secretarului general al Guvernului. 
(8) Secretarii generali adjuncţi şi secretarii de stat exercită atribuţiile 
stabilite prin ordin al secretarului general al Guvernului. 
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