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SUMMARY
The traditional problem that any administrative organization raises is to know whether the 

tasks to be performed will be entrusted to a single state administration unit or whether they 
will be distributed among several bodies, each having its own authorit, for different parts of 
the territory.

The more or less parliamentary nature of the European Union states determines the simi-
larity of the organization and the functioning of governments, with a number of significant 
particularities of each government, of which the most important are its formation, stability, 
structure and functioning.

Governmental stability, which influences both the administrative action and the top of the 
central government hierarchy, is conditioned by many factors, including the system of political 
parties and the habits that are being used to form governments.

Kewords: administrative organization, government, investiture of the government, central 
government, system of political parties, stability of  government, authorities, ministries, struc-
ture, parliamentary regime, constitutional monarchy.

REZUMAT
Problema tradiţională pe care o ridică orice organizare administrativă este aceea de a şti 

dacă sarcinile de îndeplinit vor fi încredinţate unei singure administraţii de stat sau dacă aces-
tea vor fi distribuite între mai multe organisme, dispunând fiecare de autorităţi proprii, pentru 
diferite porţiuni din teritoriu.

Caracterul, mai mult sau mai puţin parlamentar al statelor Uniunii Europene, determină 
o similitudine a organizării şi funcţionării guvernelor, existând o serie de particularităţi sem-
nificative ale fiecărui guvern, dintre care cele mai importante privesc formarea, stabilitatea, 
structura şi funcţionarea acestuia.

Stabilitatea guvernamentală, ce influenţează atât acţiunea administrativă, cât şi vârfurile 
ierarhiei administraţiei centrale, este condiţionată de numeroşi factori, printre care sistemul 
partidelor politice şi obiceiurile care se practică la constituirea guvernelor.

Cuvinte-cheie: organizare administrativă, guvern, învestitura guvernului, administrație 
centrală,  sistemul partidelor politice, stabilitate guvernamentală, autorități, ministere, struc-
tură, regim parlamentar, monarhie constituțională.
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Cadrul general privind structura şi funcţio-
narea Guvernului

Guvernul este componenta cea mai re-
prezentativă a oricărui sistem administrativ 
public. La rândul său, structura administraţi-
ei centrale în ţările vest-europene cuprinde 
trei categorii de organe: ministere, care sunt 
organizate numai în subordinea Guvernu-
lui; autorităţi administrative autonome faţă 
de Guvern; alte organe centrale care pot fi 
organizate fie în subordinea Guvernului, fie 
în subordinea unui minister. 

Elementul fundamental al aparatului ad-
ministrativ central este Guvernul, indiferent 
dacă avem de-a face cu state centralizate 
(Franţa, Marea Britanie, Luxembourg, Ir-
landa, Grecia) sau federaţii (Germania). Din 
punctul de vedere al modului în care este 
reglementat rolul Guvernului în mecanismul 
politic şi statal, constituţiile diferitelor ţări 
evidenţiază două situaţii mai pregnante, şi 
anume: 

a) constituţii care fac o calificare expresă, 
dar între care se disting: 

- constituţii care stabilesc un rol trihoto-
mic (politic, legislativ şi administrativ), ca în 
cazul Spaniei şi Portugaliei; 

- constituţii care stabilesc un rol diho-
tomic (politic şi administrativ), ca în cazul 
Franţei; 

- constituţii care stabilesc un rol exclu-
siv politic (de ex., Olanda, Grecia) sau un rol 
exclusiv administrativ (de ex., Austria, Nor-
vegia). Este însă de observat că, chiar şi în 
ţări ca Franţa, Guvernul îndeplineşte şi un 
rol legislativ, dar acest rol nu este prevăzut 
expres în textul Constituţiei; 

b) constituţii care nu fac o calificare ex-
presă, rolul Guvernului fiind determinat în 
urma interpretării sistematice a Constituţiei. 

În ceea ce priveşte modul în care este con-
sacrat rolul politic al Guvernului, se pot întâl-
ni alte două situaţii: 

a) constituţii care dau dreptul Guvernu-
lui de a stabili exclusiv liniile politice naţi-
onale pe plan intern şi extern, iar execuţia 

este supusă controlului parlamentar (de ex., 
Franţa, Germania, Grecia etc.); 

b) constituţii care dau dreptul Guvernu-
lui numai de a conduce politica generală 
a ţării, în limita unor linii stabilite de Parla-
ment, de regulă, cu prilejul votului de înves-
titură (de ex., Finlanda, Portugalia, Spania) 
sau, după caz, de şeful statului (de ex., Nor-
vegia). 

Ca regulă generală, structura adminis-
traţiei centrale se supune unor principii de 
specializare, care se află la baza funcţionării 
ministerelor, în calitate de entităţi principa-
le ale guvernelor. Repartiţia funcţiunilor în-
tre ministere răspunde anumitor obiective. 

Astfel, într-un regim parlamentar, numă-
rul ministerelor şi atribuţiile acestora de-
pind într-o largă măsură de factorii politici. 
Guvernele ,,slabe” trebuie să conţină un nu-
măr mare de portofolii ministeriale, pentru 
a avea majoritate parlamentară. Guverne-
le ,,puternice”, dispunând de o majoritate 
mult mai omogenă, pot să reducă numărul 
ministerelor, dar chiar şi în această situaţie, 
raporturile politice nu sunt de neglijat. 

Din punct de vedere tehnic, structura or-
ganizatorică a unui guvern poate fi de trei 
tipuri: 

1) Structura geografică. În această situa-
ţie, miniştrii pot avea o competenţă definită 
prin intermediul unei arii geografice şi ca 
atare ei se ocupă de toate afacerile publice 
relative la o regiune dată. Acest sistem pre-
zintă avantajul de a trata problemele par-
ticulare ale unei porţiuni dintr-un teritoriu, 
dar cu toată această individualizare, nu con-
tribuie la accentuarea autonomiei regiunii 
în cauză. Dezavantajul acestui tip de struc-
turare pe arii geografice rezidă în faptul că 
este extrem de dificil de coordonat, de la 
centru, problemele locale; practic, este im-
posibil de a stabili anumite politici unitare 
(în domeniul educaţiei naţionale, de exem-
plu), atât timp cât fiecare ministru tratează 
într-o manieră proprie problemele legate 
de învăţământ, în sectorul teritorial de care 
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aparţine. Din acest motiv, „decupajul” geo-
grafic se practică într-o măsură mai redusă, 
fiind întâlnit, în general, pentru administra-
rea regiunilor autonome.

2) Structurarea verticală, care presupune 
că delimitarea atribuţiilor între ministere se 
poate efectua pe verticală. În acest caz, fie-
care ministru are competenţa de a coordona 
toate problemele legate de un sector/grup 
de sectoare al afacerilor de stat (învățământ, 
agricultură, externe). Acest tip de structură 
este practicat în mod curent, deoarece per-
mite o specializare tehnică a ministerelor, 
indispensabilă, mai ales, în epoca moder-
nă. Totuşi acest sistem prezintă dezavanta-
jul ruperii unităţii necesare administraţiei 
publice şi dă naştere unor centre separate, 
dotate cu personalitate distinctă care refuză 
necesitatea coordonării de la centru. Fieca-
re ministru tinde să trateze problemele din 
sectorul său, izolându-le faţă de contextul 
general. De exemplu, ministrul agriculturii 
se va pronunţa favorabil pentru creşterea 
preţurilor produselor agricole, ignorând că 
o asemenea decizie poate avea consecinţe 
inflaţioniste. Din acest motiv, structurarea 
ministerelor pe verticală trebuie combinată 
cu alta, pe orizontală. 

3) Structurarea orizontală, în care fiecare 
ministru are competenţa de a trata una sau 
mai multe probleme comune tuturor sec-
toarelor de activitate ale statului. Dacă unui 
ministru i se atribuie domeniul investiţiilor, 
el va fi competent pentru toate tipurile de 
investiţii efectuate de stat, mergând de la 
întreprinderi publice până la sănătate sau 
învăţământ. Întrepătrunderea pe orizontală 
cel mai des întâlnită este cea dintre Minis-
terul Finanţelor şi alte ministere economice. 
Structura orizontală facilitează coordonarea 
atribuţiunilor (afacerilor), dar este dificilă 
generalizarea sa, întrucât în epoca modernă 
este indispensabilă o anumită specializare 
tehnică a ministerelor.

 Din punct de vedere juridic, s-a conturat 
principiul că acele guverne care sunt forma-

te din Prim-Ministru şi membri, deci fără un 
nivel ierarhic intermediar, se numesc guver-
ne cu structură simplă (uniorganică); iar cele 
care conţin o atare ierarhizare se numesc 
guverne cu structură ierarhică (biorganică). 

Majoritatea constituţiilor reglementează 
o structură simplă (de ex., Italia, Suedia, Da-
nemarca), iar unele constituţii reglementea-
ză expres structura ierarhică (de ex., Austria, 
Spania, Grecia). În ceea ce priveşte deter-
minarea membrilor obişnuiţi ai Guvernului, 
există, de asemenea, diferenţieri ale preve-
derilor constituţionale, distingându-se: 

a) constituţii care restrâng sfera acestora 
exclusiv la sfera miniştrilor, în sensul de titu-
lari de departamente (de ex., Italia);

b) constituţii care admit în Guvern şi 
prezenţa miniştrilor fără portofoliu (de ex., 
Grecia); 

c) constituţii care extind sfera membrilor 
Guvernului şi la alte funcţii de demnitari, 
cum ar fi secretarii de stat (de ex., Spania). 

Referitor la structura biorganică, este 
semnificativ faptul că în baza Constituţiei 
aceasta vizează fie un organism mai larg 
şi unul mai restrâns, fie acelaşi organism la 
care se adaugă şeful statului. Pentru prima 
situaţie, se pot da ca exemplu constituţiile  
Belgiei şi a Portugaliei, care fac distincţie 
între Guvern şi Consiliul de Miniştri; primul 
este un organism mai larg, cuprinzându-i şi 
pe secretarii de stat, în timp ce Consiliul de 
Miniştri cuprinde numai pe Primul-Ministru, 
miniştri, secretarii de stat, care sunt şi ad-
juncţii unui ministru, Regele stabilind atri-
buţiile şi limitele în care pot contrasemna. 

Prin comparaţie, pentru a doua situa-
ţie, se dă ca exemplu Constituţia Olandei, 
după care Guvernul este format din Rege şi 
miniştri, inclusiv Primul-Ministru.  Miniştrii 
alcătuiesc Consiliul de Miniştri, prezidat de 
către Primul-Ministru. Cu privire la numărul 
de ministere, respectiv de miniştri, unele 
constituţii stabilesc un număr fix, fiind ce-
lebră din acest punct de vedere Constituţia 
Elveţiei, care prevede numărul de 7 miniştri. 
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Alte constituţii precizează o cifră minimă, 
dar cele mai multe lasă problema deschisă 
fie pe seama altor legi, fie a jocului politic, cu 
prilejul formării Guvernului, ceea ce poate 
avea şi urmări nedorite, mai ales sub aspec-
tul eficienţei guvernării. 

Învestitura guvernului în ţări cu regim par-
lamentar, cu monarhie constituţională şi cu 
regim semiprezidenţial 

În ceea ce priveşte învestitura Guver-
nului, aceasta este determinată de regimul 
constituţional existent, putându-se distinge: 
regim parlamentar, monarhie constituţiona-
lă, regim semiprezidenţial. 

Învestitura guvernului în ţări cu regim par-
lamentar 

Regimul parlamentar este promovat în 
mai multe ţări, cum sunt Germania, Italia, 
Grecia etc. Astfel, în conformitate cu Con-
stituţia Germaniei, cancelarul federal este 
ales de Parlament (Bundestag), la propu-
nerea Preşedintelui Republicii federale. 
Odată învestit, Cancelarul propune numi-
rea miniştrilor federali de către Preşedintele 
Republicii, revocarea acestora din funcţie 
făcându-se în mod similar.  La intrarea în 
funcţie, Cancelarul şi miniştrii federali de-
pun în faţa Bundestag-ului jurământul de 
credinţă, identic cu cel al Preşedintelui Re-
publicii. Parlamentul federal al Germaniei 
are o structură bicamerală fiind alcătuit din 
Bundestag (deputaţi aleşi de către cetăţenii 
RFG) şi Bundesrat, compus din reprezentan-
ţii guvernelor celor 16 landuri, care sunt nu-
miţi dintre miniştrii landurilor, proporţional 
cu numărul locuitorilor acestora (între 3 şi 5 
reprezentanţi). 

Cancelarul este cea mai importantă per-
sonalitate politică a statului federal, care 
determină orientarea intregii politici inter-
ne şi externe, deţinând rolul principal în 
Guvernul federal; atribuţii esenţiale îi revin 
Cancelarului, implicit, şi în domeniul admi-
nistrativ. Cancelarul propune miniştrii care, 
ulterior, vor fi numiţi de Presedinte, al cărui 
rol este mai mult de reprezentare, fără a mai 

fi nevoie de vreo învestitură specială din 
partea Parlamentului. Miniştrii sunt subor-
donaţi întru totul cancelarului, singurul care 
răspunde în faţa Bundestagului pentru acti-
vitatea Guvernului federal, pentru măsurile 
de politică internă şi externă adoptate de 
către Guvernul federal. 

În domeniul de activitate pe care îl con-
duc, miniştrii au dreptul de a emite dispozitii 
obligatorii. Trebuie precizat faptul că demisia 
cancelarului atrage după sine, în mod auto-
mat, demisia întregului Guvern. 

Învestitura guvernului în ţări cu monarhie 
constitutională

Monarhia constituţională este întâlnită 
într-o serie de ţări ca Marea Britanie, Belgia, 
Olanda, Spania etc. Astfel, potrivit uzanţelor 
constituţionale din Marea Britanie, liderul 
partidului care a câştigat alegerile pentru 
Camera Comunelor devine automat Primul-
Ministru, actul de numire al Reginei având 
un caracter pur protocolar. Datorită sistemu-
lui politic englez, alegerile sunt câştigate fie 
de Partidul conservator, fie de Partidul labu-
rist, astfel că problema unui vot de încredere 
este lipsită de sens. 

În Belgia, formarea Guvernului este un 
drept exclusiv al suveranului. 

În Olanda, Primul-Ministru, precum şi cei-
lalţi membri sunt numiţi prin decret regal, 
contrasemnat chiar de Primul-Ministru, fapt 
care constituie o inadvertenţă juridică. 

În Spania, formula de învestitură a Guver-
nului se menţine în limitele parlamentaris-
mului clasic şi cunoaşte trei etape: 

- propunerea candidatului la postul de 
Preşedinte al Consiliului de Miniştri; 

- prezentarea de către candidat a progra-
mului politic de guvernare în faţa Congresu-
lui Deputaţilor şi solicitarea votului său de 
încredere; 

- numirea Preşedintelui Consiliului de Mi-
niştri şi a membrilor Guvernului. 

Învestitura guvernului în ţări cu regim se-
miprezidenţial (Franţa, Portugalia) 

Constituţia Franţei leagă învestitura Gu-
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vernului exclusiv de voinţa Preşedintelui Re-
publicii. În practică însă Preşedintele Repu-
blicii este influenţat de configuraţia politică 
a Parlamentului, mai exact a Adunării Naţio-
nale, care are rol de Cameră Politică. 

Franţa, începând cu anul 1986, a trecut 
prin situaţii de coabitare politică, cum este 
şi în prezent, în cadrul cărora, un preşedin-
te socialist a fost nevoit, faţă de majoritatea 
parlamentară, să numească un Prim-Minis-
tru de centru-dreapta. Astfel, problema vo-
tului de învestitură apare numai atunci când 
partidul care formează Guvernul deţine ma-
joritatea absolută în Adunarea Naţională. 

În Portugalia, Primul-Ministru este numit 
de Preşedinte, după ascultarea partidelor 
din Adunarea Republicii şi ţinând seama de 
rezultatele alegerilor. 

Programul Guvernului este supus apre-
cierii Parlamentului printr-o declaraţie a Pri-
mului-Ministru. Durata mandatului guver-
nului într-un regim parlamentar este dată de 
durata mandatului Parlamentului, iar într-un 
regim prezidenţial - de durata mandatului 
Preşedintelui. În realitate, durata mandatu-
lui guvernului este dată de durata majorită-
ţii parlamentare. Viaţa politică mondială ne 
oferă constant exemple de alegeri anticipa-
te ca urmare a dizolvării Parlamentului. 

Repere ale structurării şi funcţionării minis-
terelor în ţările Uniunii Europene 

A.  Franţa
Structura guvernamentală actuală cu-

prinde mai multe categorii de miniştri, în 
afară de miniştrii simpli există şi miniştri de 
stat, secretari de stat şi miniştri delegaţi. 
Categoria de ministru de stat a cunoscut o 
evoluţie care se traduce printr-o diminua-
re a semnificaţiei titlului şi particularităţilor 
acestui tip de funcţie ministerială. La origi-
nea regimului parlamentar francez, miniştrii 
de stat sunt miniştri fără portofoliu, ale că-
ror prezenţă este indispensabilă guvernului, 
pentru că ei reprezintă, de fapt, nişte garan-
ţii politice. Aceşti miniştri servesc ca inter-
mediari între relaţiile Executivului cu Parla-

mentul şi au fost numiţi ,,miniştri purtători 
de cuvânt”. 

Pe de altă parte, termenul de ,,ministru 
de stat” prezintă o anumită originalitate. Ti-
tlul poate fi atribuit unei persoane pe care 
guvernul doreşte să o onoreze în mod parti-
cular, chiar dacă ministrul respectiv este pla-
sat pe o poziţie secundară. În plus, miniştrii 
de stat trec, din punctul de vedere al ordinii 
protocolare, înaintea celorlalţi miniştri. 

La cealaltă extremitate a ierarhiei minis-
teriale se află categoria de secretari de stat. 
Expresia a avut semnificaţii diverse de la o 
epocă la alta, desemnând miniştrii într-o 
manieră generală şi ulterior a fost divizată 
în subsecretari de stat. Secretarii de stat au 
rang inferior faţă de miniştri, dar sunt de-
pendenţi de aceştia şi de Primul-Ministru. Ei 
nu deţin puteri proprii; acestea le sunt dele-
gate, fie de Primul-Ministru, fie printr-un de-
cret. Între cele două demnităţi publice (mi-
nistru de stat şi secretar de stat) se plasează 
miniştrii delegaţi. Ei îşi desfăşoară activitatea 
conform titulaturii, în apropierea Primului-
Ministru şi răspund solicitărilor adresate de 
către acesta. Miniştrii delegaţi sunt însărci-
naţi de şeful guvernului cu supravegherea şi 
controlul unui sector determinat, numit de-
partament ministerial. Numărul acestor de-
partamente nu este limitat prin lege, ceea ce 
lasă guvernului o mare libertate de organi-
zare şi constituire a unor asemenea structuri 
funcţionale. Ministrul cumulează atât funcţii 
politice, cât şi funcţii administrative. 

În plan politic, participă la acţiunile gu-
vernului şi este responsabil, împreună cu 
ceilalţi miniştri, în faţa Parlamentului. Din 
punct de vedere administrativ, ministrul 
este şeful departamentului ministerial care 
îi este încredinţat, iar din acest fapt dobân-
deşte numeroase atribuţii. Structura unui 
minister, în general, cuprinde:  ministrul;  ca-
binetul ministrului; compartimentele admi-
nistrative (birouri). 

B. Marea Britanie 
Numărul ministerelor în Marea Britanie 
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nu este fix, ci variabil; el a evoluat în func-
ţie de necesităţile de moment. Guvernul 
numără între 70-90 de membri. Din echipa 
guvernamentală fac parte şi asistenţii miniş-
trilor, numiţi şi ,,miniştri juniori”. Dar pleni-
tudinea puterii Executivului este exercitată 
de către Cabinet, format din şefii departa-
mentelor ministeriale cele mai importante. 
Numărul membrilor de Cabinet a variat de 
la 6-7 membri (sec. 17) la 10-12 membri (sec. 
18), la 8 persoane în timpul celui de-al Doi-
lea război mondial (,,War cabinet”). În zilele 
noastre, Cabinetul cuprinde aproximativ 20 
de miniştri care, în marea lor majoritate, sunt 
membri ai Parlamentului, câţiva dintre ei fă-
când parte din Camera Lorzilor. În interiorul 
Cabinetului, anumiţi miniştri ocupă un loc 
tradiţional şi anume - cei ai Afacerilor Exter-
ne, Trezoreriei, Internelor, Apărării, Educaţiei 
şi Ştiinţei, Comerţului, Muncii, Guvernării Lo-
cale. Un loc egal cu cel ocupat de marii dem-
nitari revine Lordului Cancelar, Cancelarului 
Ducatului de Lancaster, Lordului Preşedinte 
al Consiliului. 

Dacă ministrul Justiţiei face parte în mod 
obişnuit din Cabinet, nu acelaşi lucru se poa-
te spune şi despre ministrul sănătăţii; aces-
ta, în timpul mandatului Partidului Conser-
vator, a făcut parte din Cabinet (1963), însă 
în timpul Partidului Laburist a fost exclus 
(1964). 

Structura guvernului britanic cuprinde 6 
ministere tradiţionale şi 4 ministere de cre-
aţie mai recentă. Ministerele clasice sunt: al 
Trezoreriei, de Externe (Foreign Office), de 
Interne, Ministerul Comerţului, Ministerul 
Apărării, Ministerul Educaţiei şi Ştiinţelor. 
Ministerele nou-înfiinţate sunt: Ministerul 
Tehnologiei, Ministerul Serviciilor Sociale, 
Ministerul Administraţiei Locale şi al Plani-
ficării Regionale, Departamentul Serviciilor 
Publice. Structura personalului administra-
tiv în sistemul britanic este formată din trei 
clase: 

1. clasa administrativă (aproximativ 2500 
funcţionari) cuprinde secretari ai depar-

tamentelor ministeriale; 2. clasa executivă 
(83000 funcţionari) are funcţii de control şi 
de execuţie; 3. clasa clericilor (,,clerical class”, 
aproximativ 200.000 funcţionari) cuprin-
zând simpli funcţionari de birou, însărcinaţi 
cu treburi modeste (munci de secretariat, 
comisioane etc.).

 C. Italia 
Conform Constituţiei Italiei, numărul, 

atribuţiile şi organizarea ministerelor sunt 
determinate prin lege. Structurile ministeri-
ale au cunoscut în Italia aceeaşi evoluţie ca 
şi în alte ţări. La începuturile guvernării func-
ţionau 7 ministere, dar ulterior s-au adăugat 
altele, ajungându-se în prezent la 19 minis-
tere. 

Ministerele se clasifică după finalitatea 
lor în 6 categorii şi anume: 

1. Ministere având ca obiect apărarea or-
dinii publice şi salvgardarea ordinii juridice 
între care se disting Ministerul Afacerilor In-
terne şi Ministerul Justiţiei. 

2. Ministere având ca obiect apărarea 
ordinii internaţionale: Ministerul Afacerilor 
Externe şi Ministerul Apărării.

3. Ministere având ca obiect organiza-
rea activităţilor de producere a bunurilor 
materiale şi a serviciilor, cuprinzând: Minis-
terul Agriculturii şi al Pădurilor, Ministerul 
Industriei şi Comerţului, Ministerul Muncii 
şi Prevederilor Sociale, Ministerul Sănătăţii, 
Ministerul Comerţului Exterior, Ministerul 
Lucrărilor Publice.

4. Ministere care girează servicii publice 
cu caracter industrial sau comercial sau con-
trolează întreprinderile publice/private care 
sunt: Ministerul Transporturilor, Ministerul 
Poştelor şi Telecomunicaţiilor, Ministerul 
Participaţiilor Statului. 

5. Ministere având ca obiect dezvoltarea 
intelectuală şi culturală, şi anume: Ministerul 
Instrucţiei Publice (al Educaţiei), Ministerul 
Turismului.

6. Ministere care furnizează statului mij-
loace financiare, în vederea realizării obiec-
tivelor sale politice, şi anume: Ministerul Fi-
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nanţelor, Ministerul Bugetului şi Trezoreriei. 
D. Suedia 
Sistemul guvernamental suedez are un 

caracter particular. Numărul ministerelor 
este redus (11), iar personalul angajat nu 
depăşeşte 1500 membri. Această stare de 
lucruri se explică prin faptul că cea mai mare 
parte a sarcinilor care, în mod normal revin 
ministerelor, este atribuită în Suedia autori-
tăţilor locale autonome. 

Ministerul este format dintr-o echipă re-
dusă ca număr şi aflată în jurul ministrului. 
Rolul său este cel al unui organism de studiu 
şi programare politică, iar miniştrii şi colabo-

ratorii acestora nu se ocupă cu probleme de 
gestiune. Autorităţile autonome funcţionea-
ză sub tutela miniştrilor şi structura lor este 
mai complexă, atât ca mod de organizare, 
cât şi ca număr de personal. Astfel, Minis-
terul Comerţului are 70 de funcţionari, în 
schimb autorităţile publice autonome ata-
şate acestuia cuprind 1200 de persoane. 

Această concepţie prezintă avantajul că 
eliberează organele de decizie de sarcini de 
rutină şi, astfel, se pot ocupa efectiv de res-
ponsabilităţi de ordin general. Dezavantajul 
rezidă în faptul că antrenează tensiuni între 
ministere şi direcţiile autonome.
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