Sinteza rezultatelor activității Ședinței Guvernului din 11 mai 2017

1. Lista nominală a participanților (Miniștri sau, după caz,Secretari de Stat/Secretari Generali):
La şedinţa din 11 mai 2017, ce a început la ora 16:30, au participat:
Sorin Mihai Grindeanu, Prim-ministru,
Sevil Shhaideh, Viceprim-Ministru, Ministrul
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice
și Fondurilor Europene
Grațiela Leocadia Gavrilescu, ViceprimMinistru, Ministrul Mediului,
Maria Cristina Manda, Subsecretar de Stat,
Ministerul Afacerilor Interne,
Teodor Viorel Meleșcanu, Ministrul
Afacerilor Externe,
Nicolae Nasta, Secretar de Stat, Ministerul
Apărării Naționale,
Viorel Ștefan, Ministrul Finanțelor Publice,
Tudorel Toader, Ministrul Justiției,
Petre Daea, Ministrul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale,
Pavel Năstase, Ministrul Educației Naționale,
Lia-Olguța Vasilescu, Ministrul Muncii și
Justiției Sociale,
Mihai Tudose, Ministrul Economiei,
Toma Florin Petcu, Ministrul Energiei,
Dragoș Titea, Secretar de Stat, Ministerul
Transporturilor,
Alexandru Petrescu, Ministrul pentru Mediul
de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat,
Florian Dorel Bodog, Ministrul Sănătății,

Ioan Vulpescu, Ministrul Culturii și Identității
Naționale,
Adriana Petcu, Ministrul Apelor și Pădurilor,
Lucian Puiu Georgescu, Secretar de Stat,
Ministerul Cercetării și Inovării,
Augustin Jianu, Ministrul Comunicațiilor și
Societății Informaționale,
Marius-Alexandru
Dunca,
Ministrul
Tineretului și Sportului,
Mircea Titus Dobre, Ministrul Turismului,
Andreea Păstîrnac, Ministrul pentru Românii
de Pretutindeni,
Gabriel Petrea, Ministrul Consultării Publice
și Dialogului Social,
Viorel Ilie, Ministrul pentru Relația cu
Parlamentul,
Rovana Plumb, Ministrul delegat pentru
Fondurilor Europene,
Bogdan Mănoiu, Secretar de Stat pentru
Afaceri Europene, Ministerul Afacerilor
Externe
Mihai Busuioc, Secretar General al
Guvernului
Alina Petrescu - Consilier de Stat,
Purtător de Cuvânt al Guvernului

Declarațiile susținute de Prim-Ministrul Sorin Grindeanu, de la începutul ședinței de guvern, pot fi
accesate aici: http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/declaratii-sustinute-de-premierul-soringrindeanu-la-inceputul-edintei-de-guvern1493993803
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2. Agenda Şedinței de Guvern şi informaţii privind actele normative dezbătute

I. PROIECTE DE LEGI
1.
PROIECT DE LEGE pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 și
2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie –
4 mai 2012, la Protocolul Convenției din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe
distanțe lungi, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic,
adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, și pentru acceptarea amendamentelor adoptate
prin deciziile 2012/5 și 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci și una reuniuni a Organismului
Executiv, la Geneva, la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenției din 1979 asupra poluării
atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, referitor la metale grele, adoptat la Aarhus la 24
iunie 1998
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=16387
Inițiator: Ministerul Mediului
Avizatori: Ministerul Economiei, Ministerul Sănătății, Ministerul Transporturilor, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Energiei, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul
Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
A. Protocolul Gothenburg revizuit
Având în vedere faptul că poluarea aerului continuă să aibă un impact dăunător asupra sănătății
umane și mediului, în contextul revizuirii Protocolului Gothenburg, pe lângă o serie de modificări
aduse textului şi anexelor Protocolului, s-au extins obiectivele de reducere a emisiilor până în anul
2020, prin stabilirea pentru fiecare Parte/Stat Membru (inclusiv pentru România) de
angajamente de reducere a emisiilor (exprimate ca % de reducere a emisiilor până în anul 2020,
față de nivelul emisiilor aferent anului de referință, respectiv anul 2005) pentru dioxid de sulf
(SO2), oxizi de axot (NOx), compuși organici volatili (COV), amoniac (NH3) și ca element de noutate
angajamente de reducere a emisiilor de particule fine în suspensie (exprimate ca PM2,5),
angajamente incluse în Anexa II la Protocol.
Se pune accentul pe efectele particulelor în suspensie asupra sănătății deoarece acestea sunt cele
mai dăunătoare și pot fi exprimate în valoare monetară pentru a fi comparate cu ușurință cu
costurile.
Protocolul revizuit stabilește, de asemenea, valori limită mai restrictive pentru emisiile provenite
de la surse specifice staționare şi mobile şi necesită utilizarea celor mai bune tehnici disponibile
în domeniu.
Reglementările emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili şi pulberi, precum
şi a emisiilor de amoniac prin măsuri de control și implementare a bunelor practici în agricultură,
prevăzute în Protocolul Gothenburg revizuit au fost corelate cu cele incluse în legislația UE în
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vigoare pentru domeniile specifice, în principal cea prevăzută la Secțiunea a-2-a pct. 3 a prezentei
expuneri de motive.
Un alt element de noutate constă în introducerea prin prevederile art. 13 din protocolul revizuit
a unui mecanism de flexibilitate în ceea ce privește conformarea cu angajamentele de reducere a
emisiilor pentru anul 2020, stabilit prin Decizia Organismului Executiv al CLRTAP nr. 2012/12
privind documentul de orientare pentru aplicarea de ajustări a inventarelor de emisii și
angajamentelor de reducere a emisiilor.
Condițiile de aplicare a procedurii de ajustare definite în Decizia Organismului Executiv al CLRTAP
nr. 2012/3 și anume: sunt identificate categorii de sursă de emisie care nu au fost luate în
considerare la momentul în care au fost stabilite angajamente de reducere a emisiilor, factorii de
emisie utilizați pentru a determina nivelurile de emisii pentru anumite categorii de surse pentru
anul în care angajamentele de reducere a emisiilor urmează să fie atinse sunt semnificativ diferiți
de factorii de emisie aplicați la aceste categorii atunci când au fost stabilite angajamente de
reducere a emisiilor sau metodologiile utilizate pentru determinarea emisiilor pe categorii de
sursă specifice au suferit modificări semnificative între momentul când au fost stabilite
angajamentele de reducere a emisiilor și anul în care angajamentele de reducere a emisiilor
urmează să fie atinse. Îndeplinirea acestor condiții permite o recalculare a inventarelor naționale
de emisii de poluanți atmosferici, utilizând metodologia din îndrumarul privind modul de realizare
a inventarelor locale de emisii în conformitate cu cerințele Ghidului EMEP/EEA, pentru a putea
demonstra conformarea cu angajamentele de reducere de emisii.
Pentru facilitarea punerii în aplicare a prevederilor Protocolului Gothenburg revizuit la nivelul
organismelor CLRTAP au fost elaborate documente de orientare și alte materiale metodologice,
publicate pe pagina de internet a CLRTAP.
La nivelul Uniunii Europene problematica revizuirii Protocolului Gothenburg și respectiv a
Protocolului privind metalele grele a fost dezbătută în cadrul reuniunilor Grupului de Lucru
“Aspecte Internaționale de Mediu” al Consiliului UE privind CLRTAP (WPIEI), în care s-a dezbătut
şi finalizat poziția UE de negociere la nivel internațional, Comisia Europeană fiind autorizată să
participe și să susțină poziția la negocierile la nivel internațional, în numele Uniunii Europene.
În general, efectele politicilor şi a măsurilor privind calitatea aerului se pot baza doar pe informații
cantitative privind emisiile actuale şi viitoare de poluanți atmosferici. Aceste date sunt obținute
dintr-o varietate de modele europene: modele economice aplicate pentru Statele Membre ale UE
pe principalele sectoare de activitate care constituie surse de emisii de poluanți atmosferici, cum
ar fi în principal: modelul PRIMES pentru sistemul energetic, modelul TREMOVE pentru evaluarea
impactului politicilor din domeniul privind transporturile și modelul CAPRI care evaluează politicile
din domeniul agricol.
În vederea corelării politicilor din domeniul poluării aerului cu cele din domeniul schimbărilor
climatice, Centrul pentru Evaluarea Integrată a Modelării - CIAM (Centre for Integrated
Assessment Modelling) al CLRTAP, reprezentat de Institutul pentru Analiza Sistemelor Aplicate IIASA (Internaţional Institute for Applied System Analysis), a dezvoltat modelul GAINS
(Greenhouse Gas and Air Pollution Interactions), care să răspundă obiectivelor climatice globale
şi pe termen lung, cu extinderea conceptuală a abordării multipoluanţi /multi-efect.
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Pentru anexa II privind angajamentele naționale de emisie pentru 2020, CIAM a elaborat pentru
fiecare Parte la Protocol/Stat Membru, scenarii de reducere a emisiilor în formatele modelului
GAINS, care au la bază indicatori privind dezvoltarea economică şi indicatori privind activitățile
generatoare de emisii (energie, transport, agricultură, producție industrială, etc.), factori de
emisie, opțiuni de control a emisiilor şi costurile asociate, dispersia emisiilor în aer şi analiza
impactului asupra mediului şi a sănătății umane, rezultatele fiind prezentate în rapoarte, care au
fost actualizate în funcție de progresul negocierilor privind angajamentele de reducere a emisiilor
pentru fiecare Parte la Protocol. Rapoartele au evaluat beneficiile și costurile asociate, precum şi
fezabilitatea legată de atingerea nivelurilor diferite de ambiție pentru reducerea emisiilor.
Pentru România, în urma consultărilor bilaterale cu Comisia Europeană, privind rezultatele
modelului GAINS și prognozele naționale de emisii, angajamentele de reducere a emisiilor de
poluanți atmosferici prevăzuți în Protocol pentru anul 2020 față de nivelul emisiilor din anul de
bază 2005 sunt: 77% pentru dioxidul de sulf (SO2), 45% pentru oxizii de azot (NOx), 13% pentru
amoniac (NH3), 25% pentru compușii organici volatili (COV) și 28% pentru particule (PM2,5), care
vor constitui un obiectiv ambițios, în special în ceea ce privește reducerea emisiilor de PM2,5 care
au ca sursa principală sectorul rezidențial, datorită creșterii consumului de cărbune și biomasă, și
traficul din marile aglomerări urbane, dar cu implicații importante pentru îmbunătățirea calității
aerului înconjurător.
Monitorizarea evoluției emisiilor în vederea respectării angajamentelor de reducere a emisiilor se
realizează prin elaborarea şi actualizarea anuală a inventarelor naționale de emisii de dioxid de
sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili, amoniac şi particule în suspensie, precum şi a
prognozelor de emisii.
Din inventarul național de emisii de poluanți atmosferici aferent anului 2013, nivelul emisiilor la
nivel național s-a redus față de anul 2005 cu: ~ 31% pentru NOx, ~18% pentru NMVOC, 66%
pentru SO2 , si respectiv cu ~ 19% pentru NH3.
B. Protocolul privind metalele grele revizuit
În urma a trei ani de negocieri, Părțile la Protocolul privind metalele grele au adoptat modificări
istorice în data de 13 decembrie 2012, ultima zi a celei de-a treizeci și una reuniuni a Organismului
Executiv. Modificările adoptate introduc valori limită de emisie mai stricte pentru emisiile de
particule și pentru metalele grele specifice - cadmiu, plumb și mercur – aplicabile anumitor
procese de ardere și altor surse de emisii industriale. Categoriile de surse de emisie pentru cele
trei metale grele au fost, de asemenea, completate prin introducerea producției de aliaje de silicoși fero-mangan, extinzând astfel domeniul de aplicare al activităților industriale, pentru care sunt
stabilite limite de emisii.
Pentru a respecta aceste valori limită de emisie, o obligație cheie a Protocolului este aplicarea
celor mai bune tehnici disponibile pentru sursele de emisie staționare existente și noi, cum ar fi
procesele de ardere, de fabricație și alte instalații de producție. Modificările includ, de asemenea,
și referințe actualizate în această privință. În plus, Părțile au adoptat un document de orientare
privind "cele mai bune tehnici disponibile pentru controlul emisiilor de metale grele și compușii
lor din categoriile de surse enumerate în anexa II". Acest document va oferi îndrumare cu privire
la modul de îndeplinire a obligațiilor de reducere a emisiilor.
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In procesul de revizuire a Protocolului privind metalele grele s-au luat în considerare
reglementările UE în vigoare, prevăzute în Secțiunea a- 2-a pct. 3 a prezentei expuneri de motive,
pentru domeniul care face obiectul protocolului.
Proiectul a fost aprobat.
2.
PROIECT DE LEGE privind acceptarea de către România a Acordului privind serviciile
aeriene internaționale de tranzit semnat la Chicago, la 7 decembrie 1944
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/LG-3.pdf
Inițiator: Ministerul Transporturilor
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ministerul
Justiției
Sinteză conținut:
La data de 7 decembrie 1944 s-a semnat, la Chicago, Acordul privind serviciile aeriene
internaţionale de tranzit (denumit in continuare Acordul IASTA). O sută treizeci de state membre
al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) şi-au exprimat consimţământul de a deveni
parte la Acordul IASTA până în prezent.
OACI a solicitat statelor membre prin documentul anexat, datat 10 iulie 2015, să iniţieze
procedurile pentru acceptarea Acordului IASTA.
Principalele prevederi ale Acordului IASTA se referă la :
- dreptul oricărui operator aerian al unui Stat Contractant de a survola teritoriul unui alt Stat
Contractant, fără a ateriza;
- dreptul oricărui operator aerian al unui Stat Contractant de a face escale necomerciale pe
teritoriul unui alt Stat Contractant.
În România, prin Hotărârea Guvernului nr. 1172/2003 pentru aprobarea procedurii de autorizare
a zborurilor cu aeronave civile şi de stat în spaţiul aerian naţional şi, după abrogarea acesteia,
prin Hotărârea Guvernului nr. 912 / 2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor
în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile
se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate, au
fost reglementate aspectele referitoare la zborurile fără aterizare sau cu escală necomercială,
acestea putând fi executate doar în baza unui plan de zbor, indiferent dacă sunt parte a unor
servicii aeriene regulate sau neregulate.
Deşi în prezent legislaţia română, împreună cu Convenţia privind aviaţia civilă internaţională,
semnată la 7.12.1944 la Chicago, acoperă în totalitate dispoziţiile IASTA, considerăm că
acceptarea IASTA de către România ar întări angajamentele ţării noastre faţă de respectarea
principiilor OACI şi ar veni în întâmpinarea recomandărilor acestei organizaţii.
Acordul IASTA prezintă interes pentru partea română din punct de vedere al politicii de aderare /
acceptare / implementare a documentelor internaţionale de aviaţie civilă alături de celelalte state
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membre Uniunii Europene şi OACI. Totodată, Acordul IASTA întărește și facilitează funcționarea
serviciilor regulate de transport aerian internaţional prin schimbul multilateral de drepturi de
survol şi escală tehnică.
Acordul privind Serviciile aeriene internaţionale de tranzit a fost semnat la Chicago, la data de 7
decembrie 1944, în cadrul Conferinţei Internaţionale a Aviaţiei Civile. În conformitate cu art. VI
din Acordul IASTA, după această dată, orice stat membru OACI îşi poate exprima consimţământul
prin acceptare.
Acordul IASTA a intrat în vigoare pentru statele semnatare la data la care fiecare dintre acestea
l-a acceptat. Ulterior, Acordul IASTA intră în vigoare pentru orice stat care notifică acceptul său
Guvernului Statelor Unite ale Americii, începând de la data primirii acestei notificări de către
statul menţionat. Guvernul Statelor Unite ale Americii comunică tuturor statelor care au semnat
sau au acceptat Acordul IASTA, datele fiecărei acceptări şi data la care Acordul IASTA intră în
vigoare pentru fiecare din aceste state. În cazul României, după intrarea în vigoare a prezentei
Legi, se va transmite o notificare de acceptare din partea Guvernului României către Guvernul
Statelor Unite ale Americii.
Acordul IASTA prezintă interes pentru partea română în sensul că întărește și facilitează
funcționarea serviciilor regulate de transport aerian internaţional prin schimbul multilateral de
drepturi de survol şi escală tehnică.
Proiectul a fost aprobat.
3.
PROIECT DE LEGE pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane și
pentru completarea Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut
calitatea de șef al statului român
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/LG-4.pdf
Inițiator: Ministerul Apărării Naționale, Serviciul de Protecție și Pază
Avizatori: Ministerul Sănătății, Ministrul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 17/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr.
222/2007, cu modificările și completările ulterioare, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament
Ambulatoriu și Medicină Preventivă - București, unitate sanitară cu personalitate juridică în
subordinea Academiei Române, asigură asistență medicală și protecție sanitară pentru demnitarii
români și străini.
Prezentul proiect creează norma specială prin care se asigură asistența medicală de urgență,
curativă și a controlului medical de către Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. ”Carol
Davila” pentru Președintele României, Președinte Senatului, Președintele Camerei Deputaților și
a Prim-Ministrului Guvernului României, precum și pentru omologii acestora și se stabilește
modalitatea de finanțare a activităților menționate mai sus. Pentru ceilalți demnitari se aplică
norma generală, respectiv Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 17/2007.
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De asemenea, prin acest proiect se creează cadrul legal pentru implementarea hotărârii
Consiliului Suprem de Apărare a Țării care vizează asigurarea, la cerere, a unui control medical
complet anual pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român sau Președinte
al României și a modalității de finanțare a activității.
Proiectul a fost aprobat.
4.
PROIECT DE LEGE privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de
compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la
terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la
stațiile de benzină
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/10/lg.pdf
Inițiator: Ministerul Mediului
Avizatori: Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul
Sănătății, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției,
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Sinteză conținut:
Proiectul de act normativ preia și abrogă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind
stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din
depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 29 august 2007, cu modificările
şi completările ulterioare.
De asemenea, proiectul de act normativ introduce prin art. 8 alin.(1) și 9 alin.(2) prevederea
potrivit căreia, în scopul adaptării la progresele tehnice, eficiența de captare a vaporilor de
benzină emiși în timpul funcționării sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a
este mai mare sau egală cu 85 %, conform certificatului furnizat de producător, în conformitate
cu standardul EN 16321-1:2013, preluat de Asociația de Standardizare din România (ASRO) prin
SR EN 16321-1:2014 și este testată cel puțin o dată pe an în conformitate cu standardul EN
16321-2:2013, preluat de ASRO prin SR EN 16321-2:2014, conform cerințelor Directivei
2014/99/UE având în vedere că în vechea directivă 2009/126/CE trimiterea la avea caracter
general ,,standardele tehnice europene relevante,, fără a preciza standardele. Proiectul de act
normativ precizează atribuţiile autorităţilor competente în scopul clarificării şi actualizării lor, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu ultimele recomandări tehnice în domeniu.
Totodată, se actualizează prevederile privind regimul sancţiunilor.
Proiectul de act normativ precizează atribuțiile operatorilor economici privind:
- evaluarea emisiilor totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă, conform
reglementărilor în vigoare, cu precizarea în proiectul de lege a actului normativ specific;
- măsurarea emisiilor de compuși organici volatili, conform reglementărilor în vigoare cu
precizarea în proiectul de lege a standardelor actualizate si a actului normativ specific;
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-

modificarea datei de raportare anuală, de către operatorii economici, a emisiilor de COV, cu
precizarea în proiectul de lege a actului normativ care impune noul termen de raportare.

Proiectul a fost aprobat.
II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1.
PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind schimbarea titularilor drepturilor de
administrare asupra unor imobile-teren fără construcții aflate în proprietatea publică a statului
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189395
Inițiator: Ministerul Educației Naționale, Ministerul Transporturilor, Serviciul Român de
Informații
Avizatori: Sinteză conținut:
Prezentul act normativ propune dezlipirea în trei loturi și schimbarea titularului dreptului de
administrare pentru următoarele imobile-teren fără construcții, proprietate publică a statului,
aflate în prezent în administrarea Ministerului Educației Naționale prin Universitatea
„Transilvania” din Brașov, după cum urmează:
a) Transmiterea imobilului-teren lot 2 cu numărul cadastral 145356, proprietate publică a
statului, având suprafața măsurată de 20.000 mp, situat în municipiul Brașov, strada
Institutului nr. 10, județul Brașov, din administrarea Universității „Transilvania” din
Brașov, în administrarea Serviciului Român de Informaţii;
b) Transmiterea imobilului-teren lot 3 cu numărul cadastral 145355, proprietate publică a
statului, având suprafața măsurată de 917 mp, situat în municipiul Brașov, strada
Institutului nr. 10, județul Brașov, din administrarea Universității „Transilvania” din
Brașov, în administrarea Ministerului Transporturilor pentru Compania Naţională de
Administrare a Infrastructurii Rutiere.
Imobilul compus din terenul lot 1 cu numărul cadastral 145354, având suprafața măsurată de
279.083 mp, precum și din construcțiile amplasate pe acesta, situat în municipiul Brașov, strada
Institutului nr. 10, județul Brașov rămâne în domeniul public al statului în administrarea
Universității „Transilvania” din Brașov.
După intrarea în vigoare a legii și în baza Referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr.
103584 din 14.09.2016, Serviciul Român de Informaţii și Ministerul Transporturilor pentru
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere vor proceda la finalizarea
operațiunii de dezlipire, prin transcrierea într-o carte funciară nouă a numerelor cadastrale
145356 și 145355, urmând ca diferența de teren cu suprafața de 279.083 mp, identificat cu
numărul cadastral 145354, să rămână în proprietatea publică a statului și în administrarea
Universității „Transilvania” din Brașov.
Totodată, pentru a crea pe viitor premisele aplicării regulilor de drept comun reglementate prin
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în privința
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exercitării dreptului de administrare asupra bunurilor proprietate publică, se propune inserarea
în cuprinsul proiectului de lege a unui articol care să prevadă că dispoziția juridică asupra
bunurilor încredințate, pe viitor să se realizeze la nivelul Guvernului, prin emiterea de hotărâri.
Proiectul a fost aprobat.
III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea programului manifestărilor prilejuite de Ziua
Eroilor – 25 mai 2017
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-22.pdf
Inițiator: Ministerul Apărării Naționale
Avizatori: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice,
Ministerul Educației Naționale, Secretariatul de Stat pentru Culte, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Prin acest demers legislativ se urmăreşte aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua
Eroilor în data de 25 mai 2017, care cuprinde măsuri administrativ – organizatorice, manifestări
comemorative, în Capitală, în ţară, precum şi în străinătate.
Sumele necesare punerii în aplicare a Programului sunt asigurate de la bugetul de stat și bugetele
locale, prin bugetele aprobate ale instituţiilor și autorităților administrației publice centrale și
locale angrenate în punerea în aplicare a măsurilor şi manifestărilor prevăzute.
Proiectul a fost aprobat.
2.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului
pentru Dezvoltare Durabilă
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-30.pdf
Inițiator: Secretariatul General al Guvernului
Avizatori: Ministerul Mediului, Institutul Național de Statistică, Ministerul Muncii și Justiției
Sociale, Ministerul Finanțelor Publice, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Autoritatea de
Supraveghere Financiară, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Prin prezentul act normativ se înființează Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.
Departamentul se organizează ca structură fără personalitate juridică care funcționează în
subordinea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General
al Guvernului și este condus, în mod direct de către un consilier de stat al prim-ministrului care
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ține și legătura cu Reţeaua Europeană pentru Dezvoltare Durabilă (European Sustainable
Development Network - ESDN) la nivelul UE, cu Comisia Europeană și celelalte instituții ale UE și
ONU, în privința implementării pe plan național a Strategiei UE pentru Dezvoltare Durabilă.
Departamentul are următoarele funcții:
a) de coordonare a activităților de implementare rezultate din setul de 17 Obiective de
Dezvoltare Durabilă (ODD) prevăzute în Agenda 2030;
b) de planificare și de integrare a datelor și informațiilor comunicate de către instituțiile cu
atribuții în domeniu, în vederea formulării propunerilor de măsuri de eficientizare a
proceselor/documentelor elaborate de către autoritățile administrației publice, de
raportare către Guvern, ori de câte ori este cazul, asupra elaborării sau implementării
setului de măsuri prin dezvoltare durabilă la nivel național și de coordonare a activităților
de localizare și prioritizare a țintelor și obiectivelor specifice, elaborate de autoritățile
administrației publice de specialitate;
c) de monitorizare a indicatorilor dezvoltării durabile stabiliți la nivelul Uniunii Europene
(Eurostat) și la nivelul Organizației Națiunilor Unite (Comisia ONU pentru Statistică),
precum și a indicatorilor specifici, adaptați la condițiile României, cu privire la eventuale
decalaje și asupra măsurile de remediere a acestora, se vor formula propuneri de ajustare
a obiectivelor – țintă pe plan național și a termenelor de execuție, precum și de identificare
de noi indicatori necesari în funcție atât de situația reală cât și de facto constatată de
prevederile Directivelor Uniunii Europene în materie, adaptate pe parcurs;
d) de reprezentare a Departamentului în raporturile cu ministerele, autoritățile
administrației publice, precum și în raporturile cu persoanele fizice și juridice române și
străine.
Departamentul funcționează cu un număr de maximum 6 posturi, exclusiv demnitarul și cabinetul
demnitarului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al
Guvernului. Personalul este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile
personalului din aparatul de lucru al Guvernului.
Proiectul a fost aprobat.
3.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru
Compania Națională ”Imprimeria Națională - S.A.”
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-29.pdf
Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
Avizatori: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
Sinteză conținut:
Bugetul poate fi consultat la adresa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189282
Proiectul a fost aprobat.
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4.
PROIECT DE HOTĂRÂRE a Guvernului pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației
anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru
anul financiar 1 iulie 2016 – 30 iunie 2017
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-23.pdf
Inițiator: Ministerul Justiției
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice
Sinteză conținut:
Prezentul act normativ propune aprobarea cuantumului și plata contribuției României la
Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat (20.392,51 euro), pentru anul financiar 1 iulie
2016-30 iunie 2017.
Proiectul a fost aprobat.
5.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1577/2004
privind desemnarea reprezentanților părții române în Comisia mixtă de frontieră românoucraineană
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-24.pdf
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
La nivelul Poliţiei de Frontieră Române a fost propus în vederea numirii în calitate de șef al
delegaţiei române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană, domnul chestor principal de
poliţie Galoş Liviu – Marius, adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei
de Frontieră.
Proiectul a fost aprobat.
6.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului, a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea
Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Iași, ca urmare a restituirii
acesteia către persoanele îndreptățite
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/NFHGANEXA-2.pdf
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
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Sinteză conținut:
Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iași, deţine în administrare
un imobil (compus din construcții și teren), situat în municipiul Iași, str. Zugravi nr. 64, județul Iași,
înregistrat în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, la nr. MFP 101.241.
Prin Decizia civilă nr. 730/A/2011 a Curții de Apel București, rămasă definitivă, s-a dispus
restituirea în natură către foștii proprietari, a unei părți din imobilul menționat (teren în suprafaţă
de 3407,00 mp şi trei construcţii, în suprafaţă de 1.645,00 mp). Astfel, prin Protocolul de predare
– primire nr. 1.273.466/20.10.2014, partea de imobil a fost restituită persoanelor îndreptățite.
Prin prezentul act normativ, se propune scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului, a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în
administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iași.
Precizăm că imobilul cu nr. MFP 101.241 ce face obiectul proiectului are destinaţie specială şi se
încadrează în codul de clasificaţie 8.19.01, repartizat de MFP, iar anexa nu conţine informaţii
clasificate.
Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind scăderea din
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a unei părți dintr-un imobil aflat
în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului Iași, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptățite.
Proiectul a fost aprobat.
7.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.
11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189452
Inițiator: Ministerul Tineretului și Sportului
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, , Agenția Națională
a Funcționarilor Publici, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Întrucat, prin prezenta organigramă s-a dovedit că gestionarea problematicii Ministerului
Tineretului şi Sportului aflată într-o continuă dinamică se realizează în mod anevoios a rezultat
faptul că este absolut necesar a se realiza o modificare a formei de subordonare a direcțiilor
generale/direcțiilor /serviciilor/birourilor/compartimentelor în raport cu conducătorul instituției
și cu înalții funcționari publici.
În același timp, pentru o mai bună coordonare a activităţii ministerului, se reînfiinţeză al doilea
post de secretar general adjunct.
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Se completează art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013, cu modificările și completările
ulterioare, privind rolurile şi obiectivele generale ale Ministerului Tineretului și Sportului, prin
faptul că acesta participă la procesul de elaborare a politicilor și documentelor europene în
domeniul tineretului și sportului.
De asemenea, referitor la artibuțiile principale ale Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul
tineretului prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se completează motivat de necesitatea ducerii la îndeplinire
a măsurilor privind tineretul cuprinse în Planul de Guvernare 2017 – 2020.
Având în vedere domeniul de activitate al Ministerului Tineretului şi Sportului, acesta poate atrage
atât fonduri europene, cât și de la alte organisme internaţionale care vin în sprijinul tinerilor sau
al sportivilor, art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică în sensul introducerii de atribuţii specifice şi pentru fondurile
internaţionale.
Totodată, se impune şi modificarea art. 5, motivat de faptul că Ministerul Tineretului și Sportului
organizează și susține activitățile sportive, sens în care, alocarea fondurilor în domeniul sportului
va cuprinde pe lângă federațiile sportive naționale și alte structuri sportive, pe de o parte, iar
repatizarea fondurilor interne și internaționale atrase se va realiza și cu distribuirea acestora
către domeniul tineretului pe de altă parte.
Se înfiinţează Compartimentul Comunicare şi Tehnologia Informaţiei având în vedere faptul că
organigrama în forma actuală nu are prevăzută o structură de specialitate care să realizeze o
relaționare cu mass-media, să facă publice comunicatele de presă ale ministerului sau care să
posteze și să gestioneze site-ul instituției cu privire la informaţiile necesare pentru asigurarea
transparenţei decizionale și asigurarea accesului la informaţii de interes public, cât și pentru
asigurarea conectivității și interoperabilității instituției cu celelalte organe ale administrației
publice centrale precum și cu unitățile subordonate și totodată, va asigura sprijin pentru
programul S.A.U.P. de avizare acte normative la nivelul Guvernului.
Se înființează Direcția Generală Politici, Strategii și Programe în Domeniul Sportului prin
reorganizarea Direcţiei Generale Sport, urmând ca Direcția Generală Politici, Strategii și Programe
în Domeniul Sportului să abordeze în mod corelat politicile și strategiile din domeniul sportului şi
va fi compusă din Direcţia Performanţă Sportivă și Direcţia Infrastructură Sportivă, restructurare
care are în vedere ducerea la îndeplinire a măsurilor privind sportul cuprinse în Planul de
Guvernare 2017 – 2020, prin dezvoltarea sportului de masă și mărirea bazei de selecție pentru
viitorii sportivi olimpici, adoptarea de politici și măsuri de stimulare a sportivilor juniori pentru a
obține performanțe ca sportivi seniori, etc.
Se înființează Direcția Generală Politici, Strategii și Activități în Domeniul Tineretului prin
reorganizarea Direcţiei Generale Tineret, urmând ca Direcția Generală Politici, Strategii și
Activități în Domeniul Tineretului să abordeze în mod corelat politicile din domeniul tineretului şi
totodată să poată pune în aplicare strategia naţională în domeniul politicii de tineret şi va fi
compusă din Direcţia Proiecte și Politici de Tineret şi Direcţia Activităţi pentru Studenţi şi Tabere,
restructurare care are în vedere ducerea la îndeplinire a măsurilor privind tineretul cuprinse în
Planul de Guvernare 2017 – 2020, prin dezvoltarea unor programe de dezvoltare a gradului de
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implicare a tinerilor în activități care să asigure o egalitate de șanse pentru integrarea
profesională atât prin asigurarea de consiliere prin centrele de tineret cât și prin conlucrarea cu
organele administrației publice centrale și locale.
Totodată, se înfiinţează Biroul de Coordonare Teritorială care să abordeze în mod unitar şi
corelat instituţiile publice subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului, aflate în teritoriu cu
Direcția Generală Politici, Strategii și Programe în Domeniul Sportului și Direcția Generală Politici,
Strategii și Programe în Domeniul Tineretului.
Se înfiinţează Compartimentul pentru sprijin persoane cu nevoi speciale pentru găsirea unor
modalităţi de sprijinire a acestei categorii în vederea integrării în domeniul tineretului şi sportului.
Se înfiinţează Direcţia Economică şi Resurse Umane prin reorganizarea Direcţiei Financiar și
Contabilitate şi a Serviciului Resurse Umane direcţie care să abordeze în mod corelat politicile
economice şi cele de resurse umane, mai ales în domeniul politicii salariale.
Se înfiinţează Directia Generală Juridică și Patrimoniu prin reorganizarea Direcţiei Generale
Management Logistic și a Direcției Juridic și Secretariat avându-se în vedere necesitatea abordării
unitare a problematicii celor două structuri și totodată a corelării tuturor problemelor care se
derulează la nivelul Ministerului Tineretului şi Sportului atât în domeniul juridic cât și în domeniul
achizițiilor publice, investițiilor și patrimoniului aflat în administrarea Ministerului Tineretului și
Sportului, acesta urmând să fie compusă din Direcția Juridică și Direcția Investiții și Patrimoniu.
Astfel, în cadrul Directiei Generală Juridică și Patrimoniu, se înfiinţează Direcția Juridică prin
reorganizarea Direcţiei Juridic şi Secretariat avându-se în vedere crearea cadrului necesar
gestionării optime şi exacte a litigiilor aflate pe rolul instantelor judecatorești în care ministerul
este parte, precum şi acordarea de consultanţă departamentelor din cadrul ministerului, respectiv
avizarea şi urmărirea proiectelor de acte normative și asigurarea relației cu Parlamentul pentru
crearea posibilităţii corelarii problematicii care se derulează la nivelul Ministerului Tineretului şi
Sportului în domeniul juridic.
De asemenea, în cadrul Directiei Generală Juridică și Patrimoniu, se înfiinţează Direcția Investiții
și Patrimoniu care va avea în subordine Serviciul Investiţii, Serviciul Patrimoniu și Serviciul Achiziţii
având în vedere stabilirea unor programe clare şi certe în domeniul bazei materiale destinate
sportului și tineretului, cât și a cadrului legal privind patrimoniul, planului de achiziții publice și
implementarea programelor de investiții în domeniul tineretului și sportului, respectiv a
necesităţii menţinerii unei evidenţe cât mai exacte a patrimoniului aflat în administrarea
Ministerului Tineretului şi Sportului. De asemenea, se are în vedere implementarea măsurilor
trasate de Curtea de Conturi, privind baza materială, cât și a măsurilor propuse prin Planul de
Guvernare 2017 – 2020.
Se reorganizează Serviciului Comunicare, Relaţii Internaţionale şi Relaţia cu Parlamentul prin
transformarea în Compartimentul Relaţii Internaţionale și delimitarea atribuțiilor de natură
juridică de cele instituționale.
Proiectul a fost aprobat.
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8.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și
din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului –Club Sportiv ”Pandurii” Târgu Jiu, în
domeniul public al Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-26.pdf
Inițiator: Ministerul Tineretului și Sportului
Avizatori: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,
Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Prezentul act normativ privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din
administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu, în
domeniul public al municipiului Târgu-Jiu, imobil prevăzut în anexă, va crea cadrul legal necesar
demarării unor investiții privind modernizarea acestuia astfel încât activitățile sportive specifice
să se poată desfășura în mod permanent.
În urma adoptării prezentei hotărâri privind transmiterea imobilului identificat cu nr. MFP 121348
(parțial), din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului
– Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu, în domeniul public al Municipiului Târgu Jiu, Consiliului Local
al Municipiului Târgu Jiu îi revin următoarele obligaţii asumate prin Hotărârea Consiliului Local
Târgu Jiu nr. 384/14.09.2015, modificată și completată de Hotărârea nr. 112/05.10.2016 :
1. Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu se obligă să menţină destinaţia actuală a
imobilului şi să asigure gratuitatea desfăşurării activităţilor specifice Ministerului
Tineretului şi Sportului, precum şi ale unităţilor/instituţiilor din subordinea acestuia.
2. Ministerul Tineretului şi Sportului va verifica şi controla periodic direct și/sau prin Clubul
Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu, modul de folosire a imobilului transmis Consiliului Local al
Municipiului Târgu Jiu, în conformitate cu destinaţia acestuia.
3. În situaţia în care, în urma controlului, se constată că imobilul transmis nu este folosit în
conformitate cu destinaţia acestuia, imobilul respectiv revine de drept în domeniul public
al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Clubul Sportiv
„Pandurii” Târgu Jiu.
4. Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu se obligă să întreţină şi să modernizeze imobilul
transmis şi să-l menţină la standardele de calitate privind desfăşurarea activităţilor
specifice.
5. Predarea-preluarea imobilului prevăzut în anexă se face pe bază de protocol încheiat între
părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile
de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului.
6. La transmiterea imobilului se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea
acestuia.
7. Preluarea imobilului se face cu respectarea situaţiei juridice a acestuia existentă la data
transferului.
8. Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu se va subroga în toate drepturile şi obligaţiile ce
decurg din exercitarea drepturilor reale asupra imobilului solicitat pentru transmitere.
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9. Odată cu predarea imobilului se vor preda-prelua activul și pasivul, conform situației
contabile și juridice la data predării.
10. Odată cu preluarea imobilului, Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu va proceda, în
condiţiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilului preluat.
11. În termen de 30 zile de la preluarea imobilului se va proceda la înscrierea în Cartea
Funciară a dreptului de proprietate publică, în favoarea municipiului Târgu Jiu, în condiţiile legii.
Prin referatul nr. 12699/17.09.2015 Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj a avizat de legalitate
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 384/14.09.2015.
Prin referatul nr. 13860/12.10.2015 Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj a avizat de legalitate
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 420/12.10.2015 privind modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 384/14.09.2015;
Prin referatul nr.14135/19.10.2016 Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj a avizat de legalitate
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 112/05.10.2016 privind modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 384/14.09.2015.
Proiectul a fost aprobat.
9.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru
Societatea Comercială Uzina Termoelectrică Midia –SA, aflată sub autoritatea Ministerului
Energiei
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/NFHG.pdf
Inițiator: Ministerul Energiei
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale
Sinteză conținut:
Bugetul poate fi accesat la adresa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189283
Proiectul a fost aprobat.
10.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Consiliului interministerial “Consiliul pentru
aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat” și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.
750/2005 privind constituirea consiilor interministeriale permanente
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HGANEXA.pdf
Inițiator: Secretariatul General al Guvernului
Avizatori: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,
Ministerul Mediului, Ministerul Energiei, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor Publice,
Ministerul Transporturilor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministrul delegat pentru Afaceri
Europene, Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat, Ministerul Apelor și
Pădurilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Muncii și Justiției Sociale,
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Ministerul Educației Naționale, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Ministerul Cercetării și
Inovării, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Tineretului și Sportului,
Ministerul Sănătății, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Având în vedere amploarea intervenţiilor legislative (aproximativ 80% din actuala reglementare),
se propune abrogarea vechii reglementări şi promovarea unui nou act normativ, care să răspundă
noilor realităţi juridice, astfel:
1. Întrucât trimiterea la Hotărârea Guvernului nr. 651/2006 care viza aprobarea politicii în
domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013 nu mai este de actualitate, se
propune eliminarea acesteia din textul actului. În acest sens, se reformulează articolul 1.
2. Din raţiuni terminologice şi pentru uşurinţa în exprimare se propune ca denumirea
"Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat" să fie înlocuită în
cuprinsul întregului text al actului normativ cu acronimul „CIAS”.
3. Totodată, se propune redefinirea rolului CIAS, în contextul necesității aplicării unitare, la
nivel național, a principiilor comunitare de acordare a ajutorului de stat.
4. Întrucât prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind
procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat a fost abrogată vechea reglementare
în domeniul ajutorului de stat, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006
privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, se propune modificarea
corespunzătoare a prevederilor art. 2 lit. (a), respectiv înlocuirea O.U.G. nr. 117/2006 cu
O.U.G. nr. 77/2014.
5. În scopul punerii în aplicare a noilor proceduri naționale în materia ajutorului de stat (art.
7 alin (3) din O.U.G. nr. 77/2014)), se propune completarea atribuțiilor prevăzute în H.G.
nr. 98/2010 cu cea referitoare la consultarea membrilor acestuia cu privire la proiectele
de măsuri susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau de minimis, finanțate de la bugetul
de stat, pe care autoritățile administrației publice centrale intenționează a le institui.
6. În procesul de modernizare a regulilor de ajutor de stat, Executivul european
intenţionează să simplifice şi să eficientizeze activitatea de analiză a cazurilor naţionale
de ajutor de stat. În acest context, în cadrul reuniunii din decembrie 2014 a Comisiei
Europene cu Statele Membre pe tema modernizării regulilor de ajutor de stat, forul
comunitar a propus Statelor Membre să instituie mecanisme proprii de prioritizare a
acestor cazuri. Autorităţile române au propus ca acest demers să fie realizat prin iniţierea
unor consultări între Consiliul Concurenţei şi furnizorii de ajutor de stat din România în
cadrul reuniunilor CIAS. Lista conţinând cazurile prioritare de ajutor de stat ale României,
aflate în analiza Comisiei Europene, este elaborată în baza propunerilor din partea
furnizorilor de ajutor de stat din România, prezentate în cadrul reuniunilor CIAS. Aceasta
este comunicată ulterior Comisiei Europene. În acest sens, se propune ca stabilirea listei
cuprinzând măsurile/cazurile de ajutor de stat ale României propuse a fi analizate cu
prioritate de Comisia Europeană să se facă obiectul unei noi atribuții a CIAS.
7. De asemenea, se propune o nouă atribuţie a CIAS în vederea implementării obligației
prevăzute la art. 6 alin (4) din OUG nr. 77/2014, în sensul asigurării informării membrilor
CIAS de către Consiliul Concurenţei cu privire la reglementările naționale și europene în
domeniul ajutorului de stat.
8. Importanța sporită a domeniului ajutorului de stat la nivel național, cu impact asupra
majorității domeniilor de activitate a condus la necesitatea modificării componenței
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membrilor CIAS. Astfel, pentru îndeplinirea eficientă a atribuțiilor CIAS, se impune
modificarea componenței acestui organism prin introducerea unor noi membri.
9. Având în vedere faptul că nu de puţine ori a fost imposibilă întrunirea Consiliului ca urmare
a deselor schimbări la nivelul conducerii acestuia, se propune o îmbunătățire a modului
de funcţionare a Consiliului prin acordarea unui rol sporit preşedintelui Consiliului
Concurenţei, care va îndeplini funcţia de Vicepreşedinte al CIAS, putând convoca şi prezida
şedinţele consiliului în cazul indisponibilității temporare de participare/vacantării funcţiei
președintelui acestui organism, respectiv a Consilierului de stat din aparatul propriu de
lucru al prim-ministrului, evitându-se, astfel, blocarea, sine die, a activităţii consiliului, cu
consecinţe negative în procesul de acordare a ajutoarelor de stat/minimis.
10. De asemenea, în vederea eficientizării activităţii CIAS, precum şi pentru asigurarea
continuităţii şi stabilităţii la nivelul membrilor acestui organism, se propune desemnarea
de către instituţiile membre CIAS, pe lângă reprezentantul titular, şi a unor membrii
supleanţi, care să participe la şedinţele CIAS în lipsa titularului.
11. În funcție de caracterul de urgență a dezbaterii subiectelor reuniunile CIAS se prevede
expres că acestea pot fi organizate trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.
12. Se propune ca element de noutate definirea clară a atribuţiilor preşedintelui CIAS care:
a) convoacă şi conduce şedinţele CIAS;
b) aprobă lista documentelor ce urmează să fie transmise tuturor participanţilor la
şedinţă, lista invitaţilor, proiectul ordinii de zi a şedinţei, precum şi proiectul
ordinii de zi suplimentare a şedinţei, după caz;
c) dispune consultarea, prin corespondenţă, a membrilor CIAS cu privire la fișele
de prezentare a proiectelor de măsuri de sprijin, în conformitate cu procedura
prevăzută la art. 7;
d) orice alte atribuţii care derivă din activitatea curentă/normală a activităţii CIAS.
13. Din considerente de ordin practic și logistic, din experiența înregistrată, în funcție de
complexitatea subiectelor abordate, de caracterul de urgență al măsurilor de sprijin
propuse de furnizorii de ajutor de stat sau de minimis, se impune consultarea membrilor
CIAS fie în cadrul reuniunilor organizate ale CIAS, fie prin corespondență. De asemenea,
se reglementează procedura de convocare a reuniunilor CIAS, inclusiv modalitatea de
transmitere a minutei reuniunii sau a notei întocmite în urma consultării prin
corespondenţă, pentru asigurarea transparenței și informării membrilor.
14. Pentru o mai bună gestionare a situațiilor excepționale, determinate de caracterul de
urgenţă al necesității implementării unor proiecte de măsuri de sprijin, se reglementează
procedura de consultare prin corespondență a membrilor CIAS cu privire la respectivele
proiecte de măsuri de ajutor de stat sau de minimis, în vederea îndeplinirii prevederilor
HG nr. 437/2015 pentru procedura de aprobare şi conţinutul memorandumului prevăzut
la art. 7 alin. (1) din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului
de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996.
15. Totodată, în vederea inițierii, de către Ministerul Finanțelor Publice, a Memorandumului
privind încadrarea unui proiect de măsură de ajutor de stat/de minimis în politicile
economico-bugetare și financiare ale statului român, furnizorul/inițiatorul măsurii
respective transmite acestuia informațiile prevăzute în Anexa la HG nr. 437/2015 pentru
procedura de aprobare şi conţinutul memorandumului prevăzut la art. 7 alin. (1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul
ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.
21/1996.
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16. Pentru a se corela conținutul Memorandumului cu informațiile prezentate membrilor
CIAS în cadrul consultării acestora cu privire la proiectele de măsuri de sprijin, structura
prevăzută în Anexa la HG nr. 437/2015 este preluată parțial în Fișa de prezentare a
proiectului de măsură de sprijin. Formatul acesteia este prevăzut în Anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
17. Din considerente legate de transparență, forma finală a fișei de prezentare a proiectelor
de măsuri de sprijin se comunică tuturor membrilor CIAS, inslusiv Ministerului Finanțelor
Publice.
18. În vederea revizuirii componenței CIAS, conform modificărilor propuse, se propune
modificarea corespunzătoare a punctului XIII din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului
nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 28 iulie 2005.
Proiectul a fost aprobat.
11.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile constând în foraje
piezometrice în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea
acestora în administrarea Administrației Naționale “Apele Române”, instituție publică aflată în
coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, pentru Administrațiile Bazinale de Apă Argeș –
Vedea, Banat, Buzău-Ialomița, Prut-Bârlad și Someș-Tisa
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-27.pdf
Inițiator: Ministerul Apelor și Pădurilor
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Administraţia Naţională ,,Apele Române”, instituţie publică care funcţionează în coordonarea
Ministerului Apelor şi Pădurilor, administrează bunurile din domeniul public al statului de natura
celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în Legea nr. 213/1998
privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte
bunuri prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările
ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998, cu modificările şi
completările ulterioare, inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeşte şi se
modifică, după caz, de ministere, de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale, precum şi de autorităţile administraţiei publice locale care au în administrare asemenea
bunuri.
În anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
este prevăzut inventarul bunurilor administrate de către Administrația Națională “Apele
Române”.
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Totodată, la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se prevede că modificările intervenite în inventarul centralizat al bunurilor
din domeniul public al statului se aprobă în condiţiile legii, prin acte normative adoptate în acest
sens, iniţiate de către ministere sau de alte organe de specialitate ale autorităţilor publice
centrale, aflate în subordinea Guvernului.
În conformitate cu prevederile punctului I subpunctul 21 din anexă, reprezentând Lista cuprinzând
unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale din
Legea nr. 213/1998, cu modificările și completările ulterioare, cantoanele hidrotehnice, staţiile
hidrologice, meteorologice şi de calitate a apelor aparţin domeniului public al statului. În
conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 868 alin. (1) din Legea nr.
287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, dreptul de administrare “se
constituie prin hotărâre a Guvernului” și “aparţine regiilor autonome sau, după caz, autorităţilor
administraţiei publice centrale sau locale şi altor instituţii publice de interes naţional, judeţean ori
local”.
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române", aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 404/2003, printre atribuțiile principale ale A.N. "Apele Române" se
numără și “administrarea, exploatarea şi întreţinerea Sistemului naţional de supraveghere a
calităţii resurselor de apă”.
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Statutul de organizare și funcționare a
Administraţiei Naţionale "Apele Române" aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1176/2005,
Administraţia Naţională "Apele Române" aplică strategia şi politica naţională în domeniul
gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă şi urmăreşte respectarea reglementărilor
în domeniu, scop în care acţionează pentru cunoaşterea resurselor de apă, protecţia acestora
împotriva epuizării şi degradării, punerea în valoare şi utilizarea durabilă a resurselor de apă,
monopol natural de interes strategic, administrarea şi exploatarea infrastructurii Sistemului
naţional de gospodărire a apelor, precum şi pentru implementarea prevederilor legislaţiei
armonizate cu directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a resurselor de apă.
Forajele piezometrice care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului sunt de uz și de interes public național, realizarea lor fiind finanțată din surse
nerambursabile acordate de Facilitatea Globală de Mediu (GEF), prin Grantul nr. WBTF 058040RO.
Prin promovarea prezentului act normativ se are în vedere includerea în inventarul centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri reprezentând foraje piezometrice având
datele de identificare prevăzute în anexă, pe baza proceselor-verbale de recepţie la terminarea
lucrărilor sau de recepție finală întocmite de către comisiile de recepţie din cadrul proiectului
"Controlul integrat al poluării cu nutrienți".
Investițiile reprezentând foraje piezometrice au fost predate de către investitor, Ministerul
Mediului și Schimbărilor Climatice la acea dată, în administrarea Administrațiilor Bazinale de Apă
pe bază de procese–verbale, în vederea utilizării în scopurile pentru care au fost construite.
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Obiectivele de investiții reprezentând foraje piezometrice au fost construite în scopul extinderii
rețelei naționale de monitorizare a apelor subterane administrată de către Administraţia
Naţională "Apele Române", pentru dezvoltarea capacității Administraţiei Naţionale "Apele
Române" în vederea monitorizării calității apelor.
Terenurile aferente obiectivelor de investiții se află în proprietatea unității administrative teritoriale pe teritoriul căreia se află locația, situație în care Administrațiile Bazinale de Apă au în
folosință gratuită terenurile pe toată durată existenței construcțiilor. Forajul piezometric Cotnari
este amplasat pe un teren aflat în proprietatea privată a S.C. Cotnari S.A pentru care
Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad a primit, în baza unui contract de comodat, folosința
gratuită pe perioada existenței forajului.
Forajele piezometrice nu sunt înscrise în Cartea Funciară, însă în conformitate cu prevederile art.
304 alin. (3) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte
funciară, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al
Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, se reprezintă pe planul
cadastral numai construcţiile permanente cu suprafaţa mai mare de 1 mp, clasificate după
destinaţiile stabilite în conformitate cu prevederile legale.
Totodată, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea apelor nr. 107/1996, cu
modificările și completările ulterioare, “riveranii sunt obligaţi să acorde drept de servitute,
avându-se în vedere zone anume stabilite de comun acord cu Administrația Națională "Apele
Române", fără a percepe taxe, pentru amplasarea, în albie şi pe maluri, de borne, repere, aparate
de măsură şi control sau alte aparate ori instalaţii necesare executării de studii privind regimul
apelor, precum şi accesul pentru întreţinerea instalaţiilor destinate acestor activităţi”.
Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind înscrierea unor
bunuri imobile constând în foraje piezometrice în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului şi darea acestora în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”,
instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru Administrațiile
Bazinale de Apă Argeș – Vedea, Banat, Buzău – Ialomița, Prut – Bârlad și Someș - Tisa.
Proiectul a fost aprobat.
12.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în
domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Economiei precum și a unităților aflate
în subordinea și coordonarea acestuia
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-28.pdf
Inițiator: Ministerul Economiei
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Potrivit reglementărilor în domeniu, acest demers legislativ presupune actualizarea valorilor de
inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului
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Economiei, Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie, Autorității Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor și Biroului Român de Metrologie Legală.
Numărul bunurilor a căror date de identificare se modifică este de 170, iar valoarea influențelor
rezultate din actualizarea valorii de inventar a acestora este de +75.394.653 lei.
Din informațiile comunicate de B.R.M.L. rezultă faptul că pentru menținerea și îmbunătățirea
performanțelor unor Etaloane Naţionale atestate în anul 1998 (conform Hotărârii Guvernului nr.
384/1998) şi care reprezintă un sistem de măsurare complex ce include și componente de
monitorizare, configurația inițială a acestora s-a perfecţionat, modernizat și îmbunătățit prin
completări care au condus și la extinderea domeniului de utilizare.
Conform art. 3. din cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 384/1998, etaloanele naţionale sunt
perfecţionate de către Institutul Naţional de Metrologie. Acesta a apreciat necesitatea şi
oportunitatea modernizării celor 8 poziții din anexa la prezentul act normativ, acestea fiind
completate cu cele 10 poziţii care au fost evaluate, raportul de evaluare indicând valoarea 0 a
acestora.
Ministerul Economiei are obligaţia de a modifica anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr.
1705/2006, cu modificările și copletările ulterioare, luând în considerare situaţia de fapt şi de
drept a bunurilor, în privinţa realităţii şi conformităţii, responsabilitatea fiind stabilită în
conformitate cu dispoziţiile art. 21 din O.G. nr. 81/2003, cu modificările şi completarile ulterioare.
Prin prezentul act normativ se respectă dispozițiile art. 868 alin. (1) din Legea nr.287/2009, cu
modificările și completările ulterioare, potrivit cărora titularii dreptului de administrare nu pot fi
decat:
- autoritățile publice centrale și locale cu personalitate juridică-ministere, agenții naționale,
consilii județene și consilii locale;
- regii autonome;
- instituții publice de interes național, județean sau, după caz, local.
Constituirea dreptului de administrare, conform art. 867 alin. (1) din Legea nr.287/2009 privind
Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, este dispusă, printr-un act de drept public
individual (hotărâre a Guvernului).
Proiectul a fost aprobat.
13.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017
al Companiei Naționale de Radiocomunicații Navale “Radionav” SA aflată sub autoritatea
Ministerului Transporturilor
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-31.pdf
Inițiator: Ministerul Transporturilor
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale
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Sinteză conținut:
Bugetul poate fi accesat la adresa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189284
Proiectul a fost aprobat.
14.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017
al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Fluviale” SA aflată sub autoritatea
Ministerului Transporturilor
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-12.pdf
Inițiator: Ministerul Transporturilor
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale
Sinteză conținut:
Bugetul poate fi accesat la adresa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189285
Proiectul a fost aprobat.
15.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017
al Companiei Naționale “Administrația Canalelor Navigabile” SA aflată sub autoritatea
Ministerului Transporturilor
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-34.pdf
Inițiator: Ministerul Transporturilor
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale
Sinteză conținut:
Bugetul poate fi accesat la adresa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189286
Proiectul a fost aprobat.
16.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017
pentru Societatea Națională de Radiocomunicații SA, aflată sub autoritatea Ministerului
Comunicațiilor și Societății Informaționale
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-35.pdf
Inițiator: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Avizatori: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Finanțelor Publice
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Sinteză conținut:
Bugetul poate fi accesat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/ANEXA25.pdf
Proiectul a fost aprobat.
17.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017
pentru Compania Națională Poșta Română
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-36.pdf
Inițiator: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Avizatori: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Finanțelor Publice
Sinteză conținut:
Bugetul poate fi accesat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/ANEXA26.pdf
Proiectul a fost aprobat.
18.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unități administrativteritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189202
Inițiator: Ministerul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice
Sinteză conținut:
Având în vedere situaţia gravă cu care se confruntă persoanele afectate de inundaţii în aceste
zone și ținând cont de faptul că autorităţile administraţiei publice locale nu dispun de fondurile
necesare, prin prezentul act normativ se propune alocarea sumei de 11.583 mii lei din Fondul de
intervenție la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017 pentru județele Alba,
Gorj, Iași, Maramureș și Vaslui.
Proiectul a fost aprobat.
19.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 682/2013
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență
a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de
familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, precum și pentru modificarea anexei la
Hotărârea Guvernului nr. 1619/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
dispozițiilor cap VIII “Măsuri pentru facilitarea accesului la finanțarea acordată beneficiarilor din
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sectorul agricol și alimentar“din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor activități și
instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189543
Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Avizatori: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,
Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe, Ministrul delegat pentru Fonduri
Europene, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene,
Sinteză conținut:
Modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 682/2013 de aprobare a Normelor Metodologice
pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele
măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al
fermierilor cu completările si modificările ulterioare, în sensul reglementării statutului și utilării
dobânzilor aferente sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale
pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanțiile acordate sau emise pe
seama acestor sume prin plata valorii garanției/soldul garanției, după caz, in situația garanțiilor
emise sau a contractelor de garantare executate de instituțiile de credit.
Reglementarea asumării riscului de către fondurile de garantare proporțional pe măsura
acordării si a rambursării creditului, potrivit graficului de rambursare a creditului si a efectuării
plăților.
Reglementarea modului de acordare a garanțiilor prevăzute la art. 2 lit. b 3) și art.3 lit. b) și c) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013, în moneda în care a fost acordat creditul,
conform normelor proprii si/sau procedurilor de lucru ale fondurilor de garantare parte a
convenției încheiate cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la solicitarea instituțiilor
finanțatoare, în favoarea beneficiarilor privați, pe baza creditelor/scrisorilor de garanție bancară
aprobate de acestea fără a solicita pentru valoarea garanțiilor acordate alte garanții din partea
împrumutaților/terților garanți.
Reglementarea expunerii maxime pe beneficiar, aferenta creditelor acordate de instituțiile
finanțatoare, conform art. 3 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență, care nu trebuie sa
depășească 3 mil. EUR la momentul emiterii acestora în cazul garanțiilor emise de fondurile de
garantare.
Reglementarea plații valorii/soldului garanției, care se va face de către fondurile de garantare cu
respectarea prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013.
Reglementarea plații garanțiilor emise/acordate în baza art. 3 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 43/2013 si executate de către instituțiile finanțatoare prin utilizarea dobânzilor
prevăzute la art. 3 alin. (2) si cele de la art. 6 alin. (5) din aceasta, precum și a dobânzilor
acumulate din sumele alocate în temeiul Legii nr. 218/2005, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, al Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții
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publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și
completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin
Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, plasate de fondurile de garantare
la instituții financiare plătitoare de dobândă, în vederea protejării sumelor acordate de la bugetul
de stat pentru constituirea plafonului de garantare și scăderea presiunii bugetare a acestor plăți.
Reglementarea statutului creanțelor fondurilor de garantare rezultate din plata garanțiilor emise
si a contractelor de garantare încheiate pe seama sumelor alocate din bugetul Ministerului
Agriculturii si Dezvoltării Rurale in temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările și completările ulterioare si
executate de instituțiile finanțatoare.
Reglementarea unor noi măsuri asiguratorii referitoare la executarea silita a creanțelor rezultate
din plata garanțiilor, care se efectuează si in temeiul contractului de fideiusiune încheiat de
instituția finanțatoare, în funcție de tipul entității juridice, după caz, cu
acționarii/asociații/administratorii /reprezentanții legali ai beneficiarilor, în calitate de persoane
fizice, care sunt titluri executorii conform legii și se execută potrivit Legii nr. 134/2010 privind
Codul de Procedură Civilă, republicată, cu modificările ulterioare sau după caz potrivit
prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventă, cu
modificările și completările ulterioare, de către fondurile de garantare, iar sumele finale
recuperate vor reîntregi sursa din care s-a efectuat plata garanției.
Reglementarea acordării garanțiilor prevăzute în ordonanță pentru creditele necesare achiziției
de terenuri până la o suprafață maximă cumulată de pana la 250 ha in proprietate, conform art.
2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013, pe baza adeverințelor emise de Agenția
de Plați si Intervenție pentru Agricultură, respectiv Agenția Națională Pentru Pescuit si
Acvacultura, după caz.
Reglementarea nivelului primelor de garantare practicate și încasate pentru fiecare beneficiar,
stabilite conform prevederilor Comunicării Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul
CE privind ajutoarele de stat sub forma de garanții, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. 2008/C 155/02.
Abrogarea unor articole și prevederi care în urma modificărilor aprobate prin ordonanța de
urgentă nu mai au obiectul reglementării.
Măsurile preconizate a fi aplicate prin prezentul act normativ vizează aplicarea la nivel de norme
metodologice a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2017 în vedere atingerii
obiectivelor propuse și a măsurilor adoptate prin programul de Guvernare.
În scopul securizării mecanismului de garantare, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
22/2017, s-au introdus contractele de fideiusiune prin înlocuirea Biletelor la Ordin ca urmare a
valabilității limitate a acestora in timp.
Necesitatea înlocuirii se datorează faptului ca in
situația in care debitorii sunt in dificultate asociații, acționarii, administratorii care au emis vechile
bilete nu mai emit altele care sa fie valabile la data executării garanției fondurilor.
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Recuperarea creanțelor rezultate din plata garanțiilor executate de instituțiile finanțatoare se
face in aceleași anterioare condiții si suplimentar se executa si persoanele fizice care au încheiat
contracte de fideiusiune prin aceasta respectând aceleași căi legale prevăzute de legislația in
vigoare.
În acest sens la punctele 4 și 5 din actul normativ au fost incluse precizări privind procedura de
executare a creanțelor rezultate din plata garanțiilor emise si a contractelor de garantare
încheiate pe seama sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale in
temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 si executate de instituțiile finanțatoare,
care se execută conform Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, sau după caz
conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventă, de către
fondurile de garantare, iar sumele finale recuperate vor reîntregi sursa din care s-a efectuat plata
garanției.
De asemenea se reglementează executarea silită a creanțelor rezultate din plata garanțiilor, care
se efectuează și în temeiul contractului de fideiusiune încheiat de instituția finanțatoare, în funcție
de tipul entității juridice, după caz, cu acționarii/asociații/administratorii/reprezentanții legali ai
beneficiarilor, în calitate de persoane fizice, care sunt titluri executorii conform legii si se execută
conform Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.
Având în vedere aceste reglementări, care privesc executarea creanțelor pe baza contractului de
fidejusiune, pentru garanțiile care se vor acorda de la această dată, este necesară abrogarea
prevederilor contrare sau care nu se mai pot aplica în noile condiții.
De asemenea se impune abrogarea prevederilor legate de aplicarea capitolului privind
microcreditarea, capitol abrogat prin modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
43/2013.
Proiectul a fost aprobat.
IV.

MEMORANDUMURI

1.
MEMORANDUM cu tema: Stabilirea condițiilor contractuale generale și specifice pentru
anumite categorii de contracte de achiziție publică aferente obiectivelor de investiții finanțate
din fonduri publice
Inițiator: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,
Ministrul delegat pentru Fonduri Europene
Avizatori: Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Ministerul Finanțelor Publice
Proiectul a fost aprobat.
2.
MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind semnarea convenției multilaterale pentru
implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei
impozabile și a transferului profiturilor
Inițiatori: Ministerul Finanțelor Publice
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Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției
Proiectul a fost aprobat.
3.
MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Protocolului de cooperare în
domeniile educației și formării între Ministerul Educației Naționale din România și Ministerul
Dezvoltării Resurselor Umane din Republica India
Inițiator: Ministerul Educației Naționale
Avizatori: Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Sănătății, Ministerul
Afacerilor Externe
Proiectul a fost aprobat.
4.
MEMORANDUM cu tema: Înființarea Agenției Naționale pentru Servicii Electronice și
Cloud (ANSEC), instituție publică de specialitate a administrației publice centrale, în subordinea
Guvernului și în coordonarea Secretariatului General al Guvernului
Inițiator: Secretariatul General al Guvernului
Avizatori: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministrul delegat pentru Fonduri Europene,
Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Sănătății
Proiectul a fost aprobat.
5.
MEMORANDUM cu tema: Măsuri de creare a unui mecanism de reprezentare
independentă pentru persoanele cu dizabilități, în executarea hotărârii Centrul de Resurse
Juridice (în numele lui Valentin Câmpeanu) împotriva României a Curții Europene a Drepturilor
Omului
Inițiator: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii și Justiției Sociale
Avizatori: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,
Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor Publice
Proiectul a fost aprobat.
6.
MEMORANDUM cu tema: Demersuri în vederea asigurării spațiilor de lucru necesare
Reprezentanței României pe lângă Uniunea Europeană, pe perioada pregătirii și exercitării
Președinției Consiliului UE
Inițiator: Ministrul delegat pentru Afaceri Europene
Avizatori: Proiectul a fost aprobat.
Ședința a continuat cu prezentarea notelor și a documentelor confidențiale aflate pe ordinea de
zi și s-a încheiat la ora 18:30.
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Briefingul de presă susținut de ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat,
Alexandru Petrescu, și purtătorul de cuvânt al Executivului, Alina Petrescu, la finalul ședinței de
guvern poate fi accesat aici: http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/briefing-de-presa-sustinutde-ministrul-pentru-mediul-de-afaceri-comert-i-antreprenoriat-alexandru-petrescu-i-purtatorulde-cuvant-al-executivului-alina-petrescu-la-finalul-edintei-de-guvern
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