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Sinteza rezultatelor activității Ședinței Guvernului din 20 aprilie 2017 

 

1. Lista nominală a participanților (Miniștri sau, după caz,Secretari de Stat/Secretari Generali): 
 

La şedinţa din 20 aprilie 2017, ce a început la ora 16:00, au participat:  

 

Sorin Mihai Grindeanu, Prim-ministru,  

Sevil Shhaideh, Viceprim-Ministru, Ministrul 

Dezvoltării Regionale, Administrației Publice 

și Fondurilor Europene 

Grațiela Leocadia Gavrilescu, Viceprim-

Ministru, Ministrul Mediului, 

Carmen Daniela Dan, Ministrul Afacerilor 

Interne, 

Teodor Meleșcanu, Ministrul Afacerilor 

Externe, 

Gabriel-Beniamin Leș, Ministrul Apărării 

Naționale, 

Viorel Ștefan, Ministrul Finanțelor Publice, 

Tudorel Toader,MinistrulJ ustiției, 

Petre Daea, Ministrul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, 

Pavel Năstase, Ministrul Educației 

Naționale, 

Lia-Olguța Vasilescu, Ministrul Muncii și 

Justiției Sociale, 

Mihai Tudose, Ministrul Economiei, 

Iulian Robert Tudorache, Secretar de Stat, 

Ministerul Energiei, 

Alexandru-Răzvan Cuc, Ministrul 

Transporturilor, 

Cristian Dima, Secretar de Stat, Ministerul 

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,  

Șerban Constantin Valeca, Ministrul 

Cercetării și Inovării, 

Augustin Jianu, Ministrul Comunicațiilor și 

Societății Informaționale, 

Cosmin-Răzvan Butuza, Secretar de Stat, 

Ministerul Tineretului și Sportului, 

Gheorghe Tomoiagă, Secretar de Stat, 

Ministerul 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-
sorin-grindeanu-la-inceptului-edintei-de-guvern 
 

 

http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/prim-ministru1483710267
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/viceprim-ministru-ministrul-dezvoltarii-regionale-administratiei-publice-i-fondurilor-europene
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/viceprim-ministru-ministrul-mediului
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-afacerilor-interne1483710332
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-afacerilor-externe1484329629
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-apararii-nationale1486204449
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-finantelor-publice1486387846
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-justitiei1491215452
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-agriculturii-i-dezvoltarii-rurale1483710448
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-educatiei-nationale1486119850
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-muncii-i-justitiei-sociale
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-economiei
http://energie.gov.ro/teams/iulian-robert-tudorache/
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-transporturilor1486728885
http://imm.gov.ro/
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-sanatatii1485513714
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-culturii-i-identitatii-nationale
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-apelor-i-padurilor
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-cercetarii-i-inovarii
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-comunicatiilor-i-societatii-informationale
http://mts.ro/despre-noi/conducerea/secretar-de-stat-pe-activitati-de-sport/
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/02/CV-Bogdan-Gheorghe-Tomoiaga.pdf
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-pentru-romanii-de-pretutindeni
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-consultarii-publice-i-dialogului-social
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-pentru-relatia-cu-parlamentul
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-delegat-pentru-fonduri-europene
http://www.mae.ro/node/40524
http://sgg.gov.ro/new/despre-institutie/conducere-2/
http://gov.ro/ro/stiri/alina-petrescu-purtator-de-cuvant-al-guvernului&page=2
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/declaratii-sustinute-de-premierul-sorin-grindeanu-la-inceptului-edintei-de-guvern
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/declaratii-sustinute-de-premierul-sorin-grindeanu-la-inceptului-edintei-de-guvern
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2. Agenda Şedinței de Guvern şi informaţii privind actele normative dezbătute 
 
 
I.    PROIECTE DE LEGI 
 
1.  PROIECT DE LEGE privind modificarea şi completarea Legii nr. 235/2010 pentru 
acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare 
internaţionale 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/LEGE-1.pdf 
Inițiator: Ministerul Educației Naționale 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
 
Sinteză conținut: 
 
Prezentul proiect de act normativ are drept scop susținerea activității de învăţare de înaltă 
performanță.  
 
Prin prezentul proiect de act normativ se urmărește modificarea Legii nr. 235/2010 pentru 
acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare 
internaționale, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (3) și alin. (4) din Legea educației 
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completării ulterioare.  
 
Astfel, prin acest proiect se urmăreşte actualizarea cadrului normativ, în vederea stabilirii 
cadrului unic al măsurilor financiare necesare stimulării excelenței în învățământul 
preuniversitar pentru acordarea bursei de merit olimpic internațional elevilor premiați la 
olimpiadele școlare internaționale.  
 
Materializarea unui astfel de demers se înscrie pe linia programelor dezvoltate de MEN pentru 
susținerea excelenței școlare în învățământul preuniversitar. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
2.  PROIECT DE LEGE privind înfiinţarea Universităţii Adventus din Cernica 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/LEGE-2.pdf 
Inițiator: Ministerul Educației Naționale 
Avizatori: Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Prin aprobarea legii de înfiinţare, Institutul Teologic Adventist nu mai este o fundaţie non-profit, 
ci devine o universitate de sine stătătoare, cu personalitate juridică, care funcţionează cu 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/LEGE-1.pdf
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/LEGE-2.pdf
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finanţare şi patrimoniu privat, cu denumirea Universitatea Adventus din Cernica. Prin prezentul 
proiect de lege de înfiinţare a Universității Adventus din Cernica, 5 aceasta devine o instituţie de 
învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului 
naţional de învăţământ. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
II.    PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 
 
1.  PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr.186/2016 privind 
unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/OUG.pdf 
Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției, Ministerul pentru Relația cu 
Parlamentul 
 
Sinteză conținut: 
 
Luând în considerare perioada scurtă de timp prevăzută de Legea nr. 186/2016 pentru plata 
retroactivă a contribuțiilor de asigurări sociale care nu a permis acoperirea tuturor categoriilor 
de solicitanţi de a plăti contribuțiile sociale pe o perioadă anterioară;  
 
Având în vedere numeroasele solicitări din partea unor cetăţeni români din ţară şi străinătate 
privind asigurarea la sistemul public de pensii și faptul că, plăţile efectuate către bugetul 
asigurărilor sociale de stat au permis, cel puţin pentru un timp, refacerea echilibrului bugetar; 
 
Ordonanța de urgență vizează modificarea Legii nr. 186/2016 astfel încât persoanele interesate 
să aibă posibilitatea încheierii unui contract de asigurare socială, până la data de 31.12.2017, 
potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din lege. 
 
De asemenea, prezentul act normativ vizează şi modificarea  alin. (5) al art. 2 şi alin. (3) din 
anexa la Legea 186/2016, având în vedere prelungirea termenului până la care se pot încheia 
contractele de asigurări sociale pentru persoanele interesate. 
 
Măsura legislativă are drept consecință evitarea de la excluderea socială a unor categorii de 
persoane care nu ar putea accede la pensie pentru limită de vârstă în cadrul din sistemului 
public de pensii. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
2.  PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri necesare 
organizării de către parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării 
Parlamentare a NATO la București, 6-9 octombrie 2017 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/OUG.pdf
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http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/188494 
 
Inițiator: Secretariatul General al Guvernului 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul pentru Relația cu Parlamentul 
 
Sinteză conținut: 
 
În scopul respectării standardelor de reprezentare specifice evenimentului şi cu referire la timpul 
limitat rămas până la derularea acțiunii pentru parcurgerea tuturor etapelor necesare bunei 
desfășurări şi având în vedere necesitatea adoptării imediate a cadrului pentru îndeplinirea 
obligațiilor asumate la nivel organizatoric de către Parlamentul României, prin prezentul proiect 
de ordonanță de urgență se propune ca normativele de cheltuieli pentru organizarea de către 
Parlament a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO (AP NATO) se fie 
exceptate de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative 
de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, și să se aprobe de 
Birourile permanente ale fiecărei Camere a Parlamentului. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI 
 
1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea 
închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine 
Valea Jiului - S.A. pentru anul 2017 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-25.pdf 
Inițiator:Ministerul Energiei 
Avizatori:Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Prin prezentul act normativ se  supun  aprobării  cheltuielile necesare închiderii celor trei unităţi 
miniere neviabile din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 
2017 potrivit Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010  privind ajutorul de stat 
pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive și Deciziei Comisiei Europene nr. C 
(2012) 1.020/final și Deciziei Comisiei Europene nr.C(2015)8066 final, modificată prin adresa 
Comisiei Europene nr.COMP/CD/MD/jbl*2016/125983 din 20.12.2016, și anume:   
 

♦ Ajutorul de stat în sumă totală  de 84.554  mii  lei  pentru  anul 2017, este suportat integral de 
la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei  astfel:  
 

• pentru  produsul  huilă  energetică  livrat de  unităţile  intrate în  proces de închidere  

definitivă, se  acordă  ajutor de  stat în  sumă de 44.646  mii  lei, de către Ministerul 

Energiei.  destinat  acoperirii  pierderilor  aferente  producţiei curente. Ajutorul de stat se 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/188494
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-25.pdf
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va acorda prin grant direct pentru o cantitate maximă livrată de 236.000 mii tone și o 

putere calorifică minimă de 3.462 Kcal/kg, ajutorul de stat / Gcal  fiind de  54,64 lei.  

• ajutorul plătit efectiv trebuie să facă obiectul unei corecţii anuale, pe baza cheltuielilor şi 

veniturilor efective, până cel târziu la încheierea situațiilor financiare anuale. 

• obiectivul ajutorului îl constituie facilitarea închiderii unităților de producție Paroșeni si 

Uricani. Pentru fiecare dintre aceste unități de producție care urmează să fie închise , au 

fost întocmite planuri pentru încetarea activității care conțin datele exacte la care va 

înceta activitatea de exploatare.  

♦ Ministerul Energiei monitorizează nivelul de acordare al ajutorului de stat, astfel încât preţul 
cărbunelui livrat de unităţile producătoare de cărbune care beneficiază de ajutor să nu fie mai 
mic decât preţurile cărbunelui de o calitate similară provenit din terţe state. 
 

♦ Pentru acoperirea costurilor excepționale se acordă ajutorul de stat în sumă de 39.908 mii lei 
reprezentând ajutor de stat pentru acoperirea costurilor excepţionale. 
 

♦ Justificarea cheltuielilor se face în baza decontului justificativ după modelul prevăzut în anexa 
1care face parte integrantă din prezentul de act normativ. 
 

♦ Nerespectarea de către Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. a condiţiilor 
prevăzute prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/final, Deciziei Comisiei Europene nr. 
C(2015)8066 final,modificată prin adresa Comisiei Europene 
nr.COMP/CD/MD/jbl*2016/125983 din 20.12.2016 şi a oricăror obligaţii asumate în vederea 
obţinerii ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive va 
conduce la restituirea la bugetul de stat a ajutorului de stat acordat necuvenit, în termen de 
șase luni de la încheierea anului carbonifer pentru articolul 4 si până la 31 decembrie 2018 
pentru articolul 3. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran cu privire la eliminarea obligativităţii 
vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat la Bucureşti, la 9 
noiembrie 2016 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-26.pdf 
Inițiator:Ministerul Afacerilor Externe 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Memorandumul cu tema: “Aprobarea semnării unui Memorandum de înțelegere între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Islamice Iran cu privire la eliminarea obligativităţii vizelor pentru 
titularii de paşapoarte diplomatice și de serviciu” a fost aprobat în ședința Guvernului din data 
de 2 noiembrie 2016. 
 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-26.pdf
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Negocierile româno-iraniene pentru convenirea textului s-au purtat, în cursul anului 2016, pe 
canele diplomatice, iar Memorandumul de înțelegere a fost semnat de către miniștrii afacerilor 
externe din cele două țări, cu ocazia vizitei întreprinse în România, la data de 9 noiembrie 2016, 
de către ministrul afacerilor externe al Republicii Islamice Iran, Mohammad Javad Zarif. 
 
Astfel, conform prevederilor Memorandumului de Înțelegere, “Cetăţenii statului fiecărei Părţi 
Contractante, titulari de paşapoarte diplomatice şi de serviciu valabile, pot intra, tranzita sau 
rămâne fără viză pe teritoriul statului celeilalte Părţi Contractante, pentru o perioadă care să nu 
depăşească 90 (nouăzeci) zile în oricare 180 (o sută optzeci) zile”. 
 
Prin acest proiect se aprobă intrarea fără viză, pe teritoriul României, pentru o perioadă care să 
nu depăşească 90 (nouăzeci) zile în oricare 180 (o sută optzeci) zile a cetățenilor iranieni, titulari 
de paşapoarte diplomatice și de serviciu. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
3.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2862 aflat în 
domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru 
transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-27.pdf 
Inițiator: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice 
și Fondurilor Europene 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Ministerul Apărării Naţionale are în administrare imobilul 2862, format din construcţii, teren şi 
amenajări la terenuri, situat în oraşul Haţeg, judeţul Hunedoara, aflat în domeniul public al 
statului, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, la 
poziţia cu numărul MFP 103494. 
 
Imobilul 2862 a fost reevaluat în conformitate cu  prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
Astfel, se impune actualizarea valorii de inventar a imobilului 2862 în inventarul bunurilor din 
domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, cu noua 
valoare de inventar, respectiv 3.726.527,31 lei.  
 
Consiliul Local al Oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, prin Hotărârea nr.102/2016, a solicitat 
transmiterea unei părţi din imobilul 2862 Haţeg, în suprafaţă de 9780 mp din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului 
Haţeg, pentru realizarea unui drum de acces la proprietăţile private din zonă, într-un termen de 
5 ani de la data preluării părţii de imobil, cu fonduri de la bugetul local sau alte surse de 
finanţare, în condiţiile legii. 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-27.pdf
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Ministerul Apărării Naţionale a fost de acord cu transmiterea părţii de imobil menţionată mai 
sus, deoarece aceasta a devenit disponibilă ca urmare a continuării procesului de reorganizare 
şi restructurare a Armatei României, fiind la această dată dezafectată, nu-şi mai poate menţine 
destinaţia, nu face obiectul cererilor de revendicare/restituire ori ale unor litigii, nu este 
închiriată şi nu este grevată de sarcini, nu mai este de uz sau de interes public naţional iar după 
transmitere devine de uz sau de interes public local. 
 
Instituţia Prefectului – Judeţul Hunedoara a exercitat controlul de legalitate a Hotărârii 
Consiliului Local al Oraşului Haţeg nr. 102/2016, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) 
lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu 
modificările ulterioare şi s-a considerat că aceasta este legală. 
 
Menţionăm că partea din imobilul 2862 Haţeg care face obiectul transmiterii în domeniul public 
al oraşului Haţeg nu face parte din categoria terenurilor destinate exclusiv instrucţiei militare, 
prevăzute la punctul I.23 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Precizăm că partea din imobilul 2862 Haţeg ce face obiectul prezentului act normativ nu intră 
sub incidenţa prevederilor art. 860 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, respectiv aceasta nu formează obiectul exclusiv al 
proprietăţii publice a statului, potrivit unei legi organice. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
4.  PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind transmiterea unei părţi din imobilul 1230 Vânju Mare, 
din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul 
public al oraşului Vânju Mare, judeţul Mehedinţi şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-28.pdf 
Inițiator:Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Ministerul Apărării Naţionale are în administrare imobilul 1230, format din construcţii, teren şi 
amenajări la terenuri, situat în oraşul Vânju Mare, judeţul Mehedinţi, aflat în domeniul public al 
statului, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la 
numărul MFP 103942. 
 
Consiliul Local al Oraşului Vânju Mare, judeţul Mehedinţi a solicitat prin Hotărârea nr. 
24/30.08.2016 transmiterea unei părţi din imobilul 1230 Vânju Mare, în suprafaţă de 4,1781 
ha, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-28.pdf
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domeniul public al oraşului Vânju Mare, pentru realizarea unor spaţii de agrement, baze 
sportive şi parcări, în interesul comunităţii, în termen de 5 ani de la data preluării părţii de 
imobil, cu asigurarea fondurilor de la bugetul local sau din alte surse de finanţare, în condiţiile 
legii. 
 
Ministerul Apărării Naţionale a fost de acord cu transmiterea părţii de imobil menţionată mai 
sus, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului în domeniul public al 
oraşului Vânju Mare, pentru realizarea investiţiilor asumate de Consiliul Local al Oraşului Vânju 
Mare, prin Hotărârea nr. 24/30.08.2016, deoarece aceasta a devenit disponibilă ca urmare a 
continuării procesului de reorganizare şi restructurare a Armatei României, fiind la această dată 
dezafectată, nu-şi mai poate menţine destinaţia, nu face obiectul cererilor de 
revendicare/restituire, nu este închiriată şi nu este grevată de sarcini. 
 
Instituţia Prefectului Judeţului Mehedinţi a exercitat controlul de legalitate asupra Hotărârii 
Consiliului Local al Oraşului Vânju Mare nr. 24/30.08.2016, în conformitate cu prevederile art. 
19 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi s-a considerat că aceasta este legală. 
 
Menţionăm că partea din imobilul 1230 Vânju Mare care face obiectul transmiterii în domeniul 
public al oraşului Vânju Mare nu face parte din categoria terenurilor destinate exclusiv 
instrucţiei militare, prevăzute la punctul 23 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Partea de imobil menţionată mai sus nu mai este de uz sau de interes public naţional, iar după 
transmitere în domeniul public al oraşului Vânju Mare devine de uz sau de interes public local. 
 
Precizăm că partea din imobilul 1230 Vânju Mare ce face obiectul prezentului act normativ nu 
intră sub incidenţa prevederilor art. 860 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, respectiv aceasta nu formează obiectul exclusiv al 
proprietăţii publice a statului, potrivit unei legi organice. 
 
Prezentul act normativ prevede schimbarea titularului dreptului de proprietate şi de 
administrare asupra unei părţi din imobilul 1230 Vânju Mare, aflat în domeniul public al statului 
şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, prin transmiterea acesteia în domeniul 
public al Oraşului Vânju Mare. 
 
Ca urmare a transmiterii părţii din imobilul 1230 Vânju Mare, înregistrat în inventarul 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. MFP 103942, din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Vânju 
Mare, se diminuează în mod corespunzător datele de identificare a imobilului, conform anexei, 
parte integrantă la prezenta hotărâre, şi se actualizează anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului 
nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 
statului, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
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5.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 830 aflat în 
domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru 
transmiterea acestuia, pe o perioadă de 15 ani, în folosinţa gratuită a Fundaţiei "Mareşal 
Alexandru Averescu" 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-29.pdf 
Inițiator:Ministerul Apărării Naționale 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Ministerul Apărării Naţionale are în administrare imobilul 830, format din construcţii, teren şi 
amenajări la terenuri, situat în municipiul Buzău, str. Independenței, nr. 24, județul Buzău, aflat 
în domeniul public al statului, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului la numărul MFP 106968. 
 
Imobilul 830 a fost reevaluat în conformitate cu  prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
Astfel, se impune actualizarea valorii de inventar a imobilului 830 în inventarul bunurilor din 
domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, cu noua 
valoare de inventar, respectiv 3.201.886,09 lei. 
 
Fundaţia „Mareșal Alexandru Averescu” a solicitat Ministerului Apărării Naţionale, prin 
Hotărârea Consiliului Director nr. 1/2016, preluarea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 15 
ani, a imobilului 830, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării 
Naţionale, în vederea funcţionării sediului Fundaţiei „Mareșal Alexandru Averescu”. 
 
Ministerul Apărării Naţionale a fost de acord cu transmiterea pe o perioadă de 15 ani, a 
imobilului 830, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării 
Naţionale, în folosinţa gratuită a Fundaţiei „Mareșal Alexandru Averescu”,în vederea 
funcţionării sediului Fundaţiei „Mareșal Alexandru Averescu”, deoarece imobilul este dezafectat, 
având o stare tehnică improprie desfășurării activităților specifice Cercului Militar Buzău, care a 
funcționat în cadrul imobilului, acesta fiind relocat temporar într-un alt imobil din municipiul 
Buzău, aflat în administrarea Ministerului Apărării Naționale. 
 
Menționăm că după expirarea termenului de 15 ani și revenirea imobilului 830 în administrarea 
Ministerului Apărării Naționale, Cercul Militar Buzău va fi relocat în cadrul acestui imobil pentru 
desfășurarea activităților specifice. 
 
Fundaţia „Mareșal Alexandru Averescu” a dobândit calitate juridică în baza Deciziei Judecătoriei 
Buzău pronunţată în şedinţa publică din data de 30.09.2005, are sediul actual în strada Unirii, 
nr. 140, municipiul Buzău, județul Buzău, și este condusă și administrată la nivel naţional prin 
Consiliul Director, având un număr de 737 de membri. 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-29.pdf
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Prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
690 din 12 noiembrie 2013, Fundaţia ,,Mareșal Alexandru Averescu” a fost recunoscută ca fiind 
de utilitate publică. 
 
Precizăm că activele fixe de natura construcțiilor aferente imobilului 830, nu se trec în 
documentaţiile cadastrale de intabulare în cartea funciară potrivit prevederilor  art. 42 din 
Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Fundaţia ,,Mareșal Alexandru Averescu” desfăşoară activităţi de reprezentare a imaginii 
Armatei României la nivelul garnizoanei Buzău, din care menţionăm următoarele: 

- perpetuarea valorilor morale, militare, tradiționale, cunoașterea și prețuirea istoriei 
Armatei, a celui dintâi comandant al Armatei a 2-a, Mareșalul Alexandru Averescu; 

- cultivarea și menținerea unei puternice coeziuni a cadrelor militare active, în rezervă și în 
retragere, a militarilor angajați pe bază de contract, a personalului civil contractual din 
garnizoana Buzău; 

- sprijinirea tinerilor militari în domeniul științific, cultural, artistic și sportiv, promovarea 
valorilor de cultură organizațională; 

- acordarea sprijinului material și moral pentru militarii și familiile acestora, desfășurarea 
de acțiuni caritabile și umanitare; 

- sprijinirea reabilitării și menținerii în stare funcțională a clădirii Cercului Militar Buzău, 
modernizarea acestuia, pentru a deveni un stabiliment public de întrunire, un loc de 
repaus după munca zilnică, un loc de recreere și relaxare pentru camarazii din 
garnizoana Buzău și din alte garnizoane, precum și pentru membrii societății civile; 

- afilierea cu alte organizații naționale sau internaționale care promovează scopuri 
similare sau în aceeași sferă de activitate. 

 
Imobilul 830 care face obiectul transmiterii în folosinţa gratuită a Fundaţiei ,,Mareșal Alexandru 
Averescu” pe o perioadă de 15 ani, nu face obiectul cererilor de revendicare/restituire ori ale 
unor litigii, nu este închiriat şi nu este grevat de sarcini. 
  
Proiectul a fost aprobat. 
 
6.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi transmiterea unor 
bunuri imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Agenţiei Naţionale pentru 
Zootehnie "Prof.Dr.G.K. Constantinescu" în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură - Centrul Judeţean Botoşani, precum şi de modificare a denumirii şi a codului de 
clasificaţie 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-30.pdf 
Inițiator:Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-30.pdf
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Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.), organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
cu personalitate juridică, finanţat integral de la bugetul de stat, are ca atribuţii aplicarea 
măsurilor de sprijin pentru producătorii agricoli, finanţate atât din bugetul Uniunii Europene 
prin Fondul European de Garantare Agricolă – F.E.G.A. și Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală – F.E.A.D.R., cât şi de la bugetul de stat. 
 
Potrivit prevederilor Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, în subordinea 
A.P.I.A. funcţionează 42 de Centre Judeţene cu personalitate juridică, care coordonează 
activitatea centrelor locale existente în structura organizatorică.  
 
În vederea absorbţiei fondurilor europene accesibile ţării noastre în domeniul agriculturii, 
activitatea A.P.I.A. se află într-o permanentă dezvoltare, în acest sens fiind necesară dotarea 
centrelor locale cu spaţii de activitate adecvate, atât din punct de vedere al suprafeţei de lucru, 
cât şi sub aspectul standardelor mediului de desfăşurare a activităţii. 
 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a efectuat în ultimii ani reorganizări ale unităților 
administrative din subordine, lucru care a condus la necesitatea redistribuirii spaţiului aflat la 
dispoziţia structurilor din subordinea sa. Astfel, ca urmare a reorganizării Agenției Naționale 
pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”,  a rezultat spațiu disponibil în localitatea 
Dorohoi, județul Botoșani.  
 
A.P.I.A. – Centrul Județean Botoșani s-a confruntat cu lipsă de spațiu de lucru pentru angajații 
Centrului Local Dorohoi, aflat în structura sa organizatorică, fiind nevoită să închirieze spaţii de 
birouri pentru desfășurarea activității specifice.  
 
Având în vedere necesitatea reducerii cheltuielilor generate de plata chiriilor, dar şi pentru 
optimizarea spaţiilor de lucru aflate la dispoziţia structurilor din subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, bunurile imobile aflate în domeniul public al statului și 
înregistrate la pozițiile cu nr. MFP 27175 și 27176, situate în Dorohoi, str. Ștefan cel Mare nr. 
67, județul Botoșani, vor fi transmise din administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie 
„Prof. dr. G. K. Constantinescu” în administrarea A.P.I.A. - Centrul Județean Botoșani, cu 
destinația de sediu și arhivă pentru Centrul Local Dorohoi.  
 
De asemenea, se impune modificarea denumirii și codului de clasificație ale bunurilor imobile 
înregistrate la pozițiile cu nr. MFP 27175 și 27176, în concordanță cu noua destinație și 
specificul activității Centrului Local Dorohoi din structura organizatorică a A.P.I.A – Centrul 
Județean Botoșani. 
 
După predarea-preluarea imobilelor menţionate mai sus, A.P.I.A. - Centrul Județean Botoșani va 
lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor din actele normative în vigoare 
privind executarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară. A.P.I.A. – Centrul Județean 
Botoșani are în administrare la poziția cu nr. MFP 153252 o parte din imobilul situat în Dorohoi, 
str. Ștefan cel Mare nr. 67, județul Botoșani. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
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7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului "Kyrychenko 
Vitalii" 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-31.pdf 
Inițiator:Ministerul Tineretului și Sportului 
Avizatori: Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
La data de 27.04.2016 domnul Kyrychenko Vitalii, cetățean ucrainean, a depus cerere în 
vederea dobândirii cetățeniei române, în temeiul art. 82 din Legea cetățeniei române 
nr.21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
În temeiul prevederilor art. 131 alin. (1) coroborat cu art. 82 din Legea nr. 21/1991, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, așa cum a fost modificată şi completată prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2015, Ministerul Tineretului şi Sportului este singura 
autoritate abilitată să inițieze hotărâri de Guvern privind „acordarea cetățeniei române 
persoanei fără cetățenie sau cetățeanului străin care poate contribui în mod semnificativ la 
promovarea imaginii României prin performanțe deosebite în domeniul sportului”. 
 
Ținând cont de faptul că domnul Kyrychenko Vitalii este un sportiv de înaltă performantă, 
necesar întăririi lotului național de hochei pe gheață, în vederea  participării la competițiile 
sportive internaționale și obținerii unor rezultate sportive remarcabile, la data de 27.05.2016, 
Ministerul Tineretului şi Sportului a depus solicitare către Autoritatea Naţională pentru 
Cetăţenie în vederea susținerii obținerii cetățeniei române pentru acest sportiv. Sportivul 
Kyrychenko Vitalii este un produs al școlii de hochei pe gheață din Ucraina, una dintre cele mai 
valoroase din Europa, dar în ultimii ani a evoluat la echipa PROGYM  Gheorgheni, una dintre 
echipele cele mai prestigioase din România. 
 
Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind acordarea 
cetățeniei române domnului Kyrychenko Vitalii. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent 
activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2017 al Autorităţii pentru 
Administrarea Activelor Statului 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-32.pdf 
Inițiator:Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, Ministerul Economiei 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice 
 
Sinteză conținut: 
 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-31.pdf
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-32.pdf
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Până la apariţia Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordului-cadru 
cu Comisia Europeana şi Fondul Monetar Internaţional, instituţia era finanţată în totalitate din 
venituri proprii, în baza unui buget anual de venituri şi cheltuieli, aprobat prin Hotărâre de 
Guvern. Începând din anul 2010 însă, instituţia funcţionează în baza a două bugete.  
 
Astfel: 

 Finanţarea cheltuielilor de personal şi a celor aferente funcţionarii Autorităţii pentru 
AdministrareaActivelor Statului se asigură integral de la bugetul de stat; 

 Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi de valorificare a 
activelor statului se aprobă prin Hotărâre a Guvernului, şi ca urmare, prezentul act 
normativ răspunde tocmai acestei prevederi. 

 
Prezentul act normativ reglementează pe baze economice şi financiare modul de susţinere al 
cheltuielilor pentru activitatea de valorificare şi administrare a activelor statului. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 
al Regiei Autonome ''Registrul Auto Român'' aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-33.pdf 
Inițiator:Ministerul Transporturilor 
Avizatori: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Finanțelor Publice 
 
Sinteză conținut: 
 
Bugetul poate fi consultat aici: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189139 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 
al Companiei Naţionale ''Aeroporturi-Bucureşti''-S.A. aflată sub autoritatea Ministerului 
Transporturilor 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/188506 
Inițiator:Ministerul Transporturilor 
Avizatori: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Finanțelor Publice 
 
Sinteză conținut: 
 
Bugetul poate fi consultat aici:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/188506 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-33.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189139
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/188506
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/188506
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11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al 
statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne şi trecerii unei părţi din acest imobil din domeniul public al 
statului în domeniul privat, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/NFHG-1.pdf 
Inițiator:Ministerul Afacerilor Interne 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
Sinteză conținut: 
 
Ministerul Afacerilor Interne, deţine în administrare imobilul cu denumire 43-09, situat în 
municipiul București, str. Leaota nr. 2A și 2B, sector 6, înregistrat în inventarul bunurilor din 
domeniul public al statului, la nr. MFP 65422. 
 
Imobilul (compus din teren și clădiri) figurează înregistrat în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului 
nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 
statului, cu modificările și completările ulterioare, în administrarea Bazei Centrale de Logistică, 
structură care a fost desființată în anul 2003, prin ordin al ministrului afacerilor interne. Ca 
urmare, patrimoniul acesteia a fost preluat de alte structuri din MAI, după cum urmează: 
 
a) imobilul cu denumirea 47-116 (compus din construcțiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, 
C10, C11, C12, C13, C22 în suprafață totală de 10974 mp, și teren, în indiviziune, în suprafață de 
45078 mp, înscrise în Extrasul de carte funciară  nr. 226731, și construcțiile C18, C19, C20, C21, 
C23, în suprafață totală de 1187 mp, și teren, în indiviziune, în suprafață de 5031 mp, înscrise în 
Extrasul de carte funciară nr. 226374) a fost preluat în administrare de către Ministerul 
Afacerilor Interne– Direcția Asigurare Logistică Integrată; în urma reevaluării efectuate la data 
de 16.11.2015, conform procesului-verbal de reevaluare nr. 4008906, valoarea imobilului 
descris anterior este de 21.542.670 lei; 
 
b) construcția C23 în suprafață de 425 mp (din cadrul imobilului cu denumirea 45-329, înscrisă 
în Extrasul de carte funciară nr. 226731/2016) a fost preluată în administrare de Ministerul 
Afacerilor Interne – U.M. 0456 București; în urma reevaluării efectuate la data de 24.04.2015, 
conform procesului-verbal de reevaluare nr. 2701134, valoarea acestei construcții este de 
68.102,04 lei.  
 
Având în vedere faptul că această construcție a suferit degradări, din cauza deprecierii în timp a 
elementelor de rezistenţă, nu mai prezintă siguranţă în funcţionare şi utilizare, iar realizarea 
lucrărilor de intervenţie necesare repunerii în funcţiune nu se mai justifică din punct de vedere 
economic, se impune trecerea acestei construcții, din domeniul public al statului în domeniul 
privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, conform prevederilor 
art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului 
şi unităţilor administrativ - teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001; 
 
c) construcția C22 în suprafață de 404 (din cadrul imobilului cu denumirea 53-17, înscrisă în 
Extrasul de carte funciară nr. 226374) a fost preluată în administrare de Ministerul Afacerilor 
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Interne – Inspectoratul General al Poliției Române; în urma reevaluării efectuate la data de 
24.11.2015, conform procesului-verbal de reevaluare    nr. 3678602, valoarea acestei construcții 
este de 57,96 lei.  
 
Menționăm că, în conformitate cu anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1080/2009, 
Inspectoratul General al Poliției Române a fost înscris în inventarul centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului cu imobilul cu denumirea 53-17, ca urmare a unui transfer de la Baza 
Centrală de Logistică, în baza Acordului M.A.I. nr. 331460/DML din 10.11.2003. Imobilul a fost 
înregistrat la nr. MFP 154968. 
 
În acest sens, se propune comasarea construcției C22 la imobilul cu nr. MFP 154968, întrucât se 
regăsește la aceeași adresă, în cadrul aceluiași imobil. 
 
d) construcția C24 în suprafață de 656 mp (din cadrul imobilului cu denumirea 55-08, înscrisă în 
Extrasul de carte funciară nr. 226731) a fost preluată în administrare de Ministerul Afacerilor 
Interne – Arhivele Naționale; în urma reevaluării efectuate la data de 17.09.2015, conform 
procesului-verbal de reevaluare nr. 10066, valoarea acestei construcții este de 1.912.081,38 lei.  
 
Pentru a reflecta situația de fapt se impune actualizarea datelor de inventar pentru imobilele 
descrise anterior, sens în care a fost elaborat prezentul act normativ. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcţii aflată în administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviaţie, din domeniul public al statului 
în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării şi pentru 
actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-35.pdf 
Inițiator:Ministerul Afacerilor Interne  
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviaţie,deţine în administrare imobilul 
cu denumirea 62-10 (compus din teren şi construcţii), situat în municipiul Bucureşti, strada 
Calea Ion Zăvoi, nr.14, sector 1, înregistrat în inventarul bunurilor din domeniul public al statului 
comunicat la Ministerul Finanţelor Publice la nr.155216. 
 
În cadrul imobilului 62-10, se regăseşte construcția C2 (62-10-08) „şopron lemne”, în suprafaţă 
de 204 mp, evidenţiată în Cartea funciară nr. 242127, realizată în anul 1985, a cărei durată 
normală de funcţionare este depăşită. 
 
Construcţia se află într-o stare avansată de degradare şi prezintă risc în exploatare şi 
vulnerabilitate la cutremure, întrucât sunt afectate funcţionalitatea, rezistenţa şi stabilitatea 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-35.pdf
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elementelor structurale. În prezent, construcţia 62-10-08 nu este utilizată, iar o eventuală 
repunere a sa în stare de funcţionare nu ar fi eficientă din punct de vedere tehnic şi economic; 
pentru acest motiv, se impune scoaterea din funcţiune şi desfiinţarea construcţiei. Aceste 
aspecte au fost constatate de specialişti din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, context în 
care, a fost emis Avizul tehnic de desfiinţare nr. 4.086.175 din 28.07.2016. Valoarea construcţiei 
propusă pentru scoatere din funcţiune, în vederea casării şi valorificării, este de16.364,92 lei. 
 
Conform art. 2 din Ordonanța Guvernului nr.112/2000pentru reglementarea procesului de 
scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul 
public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, se 
impune trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei amintite, prin hotărâre a 
Guvernului, adoptată în temeiul art.10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru primari în unele 
circumscripţii electorale 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-36.pdf 
Inițiator:Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Electorală Permanentă 
Avizatori: - 
 
Sinteză conținut: 
 
Până în prezent, pe baza comunicărilor transmise de către instituțiile prefectului, centralizate la 
nivelul Ministerul Afacerilor Interne și al Autorității Electorale Permanente, în 49 de unități 
administrative-teritoriale sunt îndeplinite condițiile pentru organizarea alegerilor locale parțiale 
pentru funcția de primar, prevăzute de art. 59 alin. (2) și art. 69 alin. (3) – (6) din Legea nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 
 

Județul Alba 1. Comuna Horea, (demisie) 

Județul Arad 
2. Comuna Almaș, (demisie) 

3. Comuna Covăsînț, (pedeapsă privativă de libertate) 

Județul Argeș 
4. Comuna Valea Danului, (demisie) 

5. Comuna Domnești, (deces) 

Județul Bacău 6. Municipiul Moinești, (demisie) 

Județul Bistrița – Năsăud 7. Comuna Șieu, (deces) 

Județul Botoșani 8. Comuna Vlăsinești, (demisie) 

Județul Brașov 9. Orașul Râșnov, (demisie) 

Județul Brăila 10. Comuna Viziru, (demisie) 

Județul Caraș-Severin 11. Comuna Lăpușnicu Mare, (demisie) 

Județul Călărași 
12. Orașul Lehliu Gară, (demisie) 

13. Comuna Unirea, (incompatibilitate) 

Județul Constanța 14. Comuna Nicolae Bălcescu, (incompatibilitate) 

Județul Dolj 15. Municipiul Craiova, (demisie) 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-36.pdf
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16. Comuna Ișalnița, (demisie) 

Județul Gorj 
17. Municipiul Târgu Jiu, (demisie) 

18. Comuna Drăguțești, (pedeapsă privativă de libertate) 

Județul Harghita 19. Comuna Siculeni, (incompatibilitate) 

Județul Hunedoara 
20. Municipiul Lupeni, (demisie) 

21. Comuna Sălașu de Sus, (demisie) 

Județul Ialomița 

22. Orașul Amara, (demisie) 

23. Orașul Fierbinți - Târg, (mandat invalidat) 

24. Orașul Țăndărei, (pedeapsă privativă de libertate) 

Județul Iași 25. Comuna Șipote, (pedeapsă privativă de libertate) 

Județul Ilfov 26. Comuna Jilava, (pedeapsă privativă de libertate) 

Județul Maramureș 
27. Orașul Ulmeni, (demisie) 

28. Orașul Baia Sprie, (demisie) 

Județul Mehedinți 
29. Comuna Șimian, (demisie) 

30. Comuna Godeanu, (pedeapsă privativă de libertate) 

Județul Neamț 

31. Municipiul Roman, (demisie) 

32. Comuna Pipirig, (pedeapsă privativă de libertate) 

33. Comuna Bălțătești, (pedeapsă privativă de libertate) 

Județul Olt 
34. Comuna Osica de Sus, (pedeapsă privativă de libertate) 

35. Comuna Sprîncenata, (incompatibilitate) 

Județul Prahova 

36. Orașul Bușteni, (demisie) 

37. Orașul Băicoi, (pedeapsă privativă de libertate) 

38. Comuna Dumbrava, (deces) 

39. Comuna Călugăreni, (deces) 

Județul Sălaj 40. Comuna Fildu de Jos, (deces) 

Județul Sibiu 41. Comuna Marpod, (demisie) 

Județul Suceava 
42. Comuna Iacobeni, (demisie) 

43. Comuna Siminicea, (demisie) 

Județul Teleorman 44. Comuna Olteni, (pedeapsă privativă de libertate) 

Județul Timiș 45. Comuna Denta, (deces) 

Județul Tulcea 46. Comuna Beidaud, (demisie) 

Județul Vaslui 47. Comuna Fruntișeni, (pedeapsă privativă de libertate) 

Județul Vâlcea 48. Comuna Bujoreni, (demisie) 

Județul Vrancea 49. Comuna Jariștea, (demisie) 

  
Prin urmare, ținând cont de prevederile legale incidente, se propune data de 11 iunie 2017 ca 
dată a alegerilor parţiale pentru primarii din circumscripţiile electorale menţionate. 
 
Având în vedere necesitatea asigurării transparenţei şi a securităţii juridice, adoptarea de către 
Guvern a hotărârii privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru alegerea primarilor în unele 
circumscripţii electorale urmează a fi făcută înaintea datei începerii perioadei electorale, odată 
cu stabilirea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, a măsurilor tehnice 
necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale parţiale şi a cheltuielilor necesare 
pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parţiale. Data începerii perioadei 
electorale coincide cu momentul intrării în vigoare a hotărârii, respectiv cu data de 7 mai 2017. 
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Proiectul a fost aprobat. 
 
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei 
electorale a alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie 2017 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-37.pdf 
Inițiator:Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Electorală Permanentă 
Avizatori: - 
 
Sinteză conținut: 
 
În cazul unor alegeri parţiale, organizate în situaţiile prevăzute de Legea administrației publice 
locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea 
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, data 
desfăşurării acestora se stabileşte cu cel puţin 35 de zile înaintea votării. 
 
Conform art. 126 alin. (1) din aceeași lege, odată cu data alegerilor, Guvernul stabileşte, prin 
hotărâre, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne şi a Autorităţii Electorale Permanente, 
calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, cheltuielile necesare pregătirii şi 
desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale şi măsurile tehnice necesare bunei organizări şi 
desfăşurări a alegerilor locale. 
 
În conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente, cu modificările și completările ulterioare, prin perioadă electorală se înţelege 
intervalul de timp care începe la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea 
datei alegerilor şi se încheie odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a 
rezultatului scrutinului. Astfel, perioada electorală cuprinde intervalul de timp dintre data 
intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor şi data începerii 
campaniei electorale, campania electorală, desfăşurarea efectivă a votării, numărarea şi 
centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului votării, atribuirea mandatelor şi publicarea 
rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
Având în vedere prevederile art. 37 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, dispoziţiile art. 119 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, 
menţionăm că semnificaţia noţiunii „perioadă electorală” este obligatorie pentru Legea nr. 
115/2015. 
 
Din analiza prevederilor legale invocate rezultă că programul calendaristic al acţiunilor din 
cuprinsul perioadei electorale depinde, în mod direct, de data la care vor avea loc alegerile. Prin 
urmare, ţinând cont de faptul că, printr-un proiect separat de hotărâre a Guvernului, a fost 
propusă data de 11 iunie 2017 ca dată a alegerilor locale parțiale, termenele până la care 
pot/trebuie să fie exercitate drepturile  electorale, respectiv să fie efectuate operațiunile 
electorale, prevăzute de Legea nr. 115/2015 şi Legea nr. 208/2015, au fost calculate având ca 
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punct de plecare data de 7 mai 2017, care reprezintă a 35-a zi de dinaintea datei alegerilor 
locale.  
 
Mai arătăm că, la calcularea termenelor au fost avute în vedere prevederile art. 123 alin. (1) şi 
(2) din Legea nr. 115/2015, potrivit cărora termenele pe zile se calculează din ziua când încep să 
curgă până, inclusiv, în ziua în care se împlinesc, chiar dacă acestea nu sunt zile lucrătoare, iar 
termenele pe ore încep să curgă de la ora 0,00 a zilei următoare. 
 
Prezentul act normativ vine, pe de o parte, în sprijinul alegătorilor, candidaților și formațiunilor 
politice iar, pe de altă parte, în sprijinul autorităților publice și al organismelor electorale care 
vor dispune de un calendar precis al datelor până la care trebuie să-și îndeplinească sarcinile 
prevăzute de lege. 
 
Din considerente care țin de transparență și de securitatea juridică a alegătorilor și a 
competitorilor electorali, adoptarea de către Guvern a prezentului act normativ este făcută 
înaintea datei începerii perioadei electorale, odată cu stabilirea datei alegerilor, a măsurilor 
tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale şi a cheltuielilor necesare 
pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale. Data începerii perioadei electorale 
coincide cu momentul intrării în vigoare a prezentului act normativ, respectiv cu data de 7 mai 
2017. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și 
desfășurări a alegerilor locale parțiale din data de 11 iunie 2017 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/188574 
Inițiator:Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Electorală Permanentă 
Avizatori: Ministerul Dezvoltării Regionale, Adminsitrației Publice și Fondurilor Europene, 
Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Finanțelor Publice 
 
Sinteză conținut: 
 
Prezentul act normativ vizează adoptarea unor măsuri de ordin organizatoric și instituțional în 
vederea stabilirii cadrului necesar pentru îndeplinirea dispoziţiilor legii privind pregătirea, 
organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale din  data de 11 iunie 2017. 
 
Sunt detaliate atribuțiile și sarcinile care revin Autorității Electorale Permanente, Ministerului 
Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății, Institutului Național de Statistică, Serviciului de 
Telecomunicații Speciale,  instituțiilor prefectului, primarilor, președinților consiliilor județene și 
președinților tribunalelor.   
 
Astfel, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la îndeplinire următoarele măsuri tehnice 
principale: 
        a) asigură colectarea datelor și informațiilor privind rezultatele alegerilor locale parțiale și 
aducerea la cunoștință publică a acestora prin publicare pe pagina proprie de internet; 
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        b) desemnează președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora; 
        c) întocmește lista juriștilor înscriși în Corpul experților electorali și o transmite tribunalelor 
în a căror rază teritorială au loc alegeri locale parțiale; 
        d) desemnează operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare; 
       e) asigură asistență de specialitate pentru prefecți și primari privind îndeplinirea atribuțiilor 
care le revin în materie electorală. 
 
Ministerul Afacerilor Interne îndeplinește următoarele măsuri: 
        a) dispune măsuri pentru menţinerea şi asigurarea ordinii şi liniştii publice în localităţile ţării 
în care se organizează alegeri locale parțiale, pe întreaga perioadă electorală şi, în mod 
deosebit, în ziua votării, precum şi în zilele care premerg şi succedă acestei zile; 
       b) menţine şi asigură, prin structurile sale, ordinea publică în zona secţiilor de votare şi 
securitatea dosarelor întocmite de birourile electorale, pe timpul transportului acestora la 
birourile electorale, precum şi securitatea pe timpul tipăririi, transportului şi depozitării 
buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării; 
      c) asigură achiziţionarea timbrelor autocolante, respectiv a plicurilor din plastic transparent, 
înseriate, prevăzute cu sistem de sigilare, necesare în cadrul procedurilor prevăzute la art. 93 
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi 
confecţionarea ştampilelor cu menţiunea "VOTAT". 
 
Instituţiile prefectului duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale: 
        a) asigură imprimarea buletinelor de vot; 
        b) asigură transportul, ambalarea şi distribuirea materialelor, documentelor şi a tipizatelor 
prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral; 
         c) asigură confecţionarea ştampilelor birourilor electorale județene, ale birourilor 
electorale de circumscripţie şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare; 
         d) organizează, cu sprijinul filialelor şi birourilor Autorităţii Electorale Permanente, sesiunile 
de instruire a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora. 
 
Preşedinţii tribunalelor asigură desemnarea președinților birourilor electorale județene și a 
locțiitorilor acestora, precum și  a preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie  şi a 
locţiitorilor acestora, prin tragerea la sorţi, conform legii, a judecătorilor în exercițiu sau a 
juriștilor înscriși în Corpul experților electorali, după caz. 
 
Instituţiile prefectului împreună cu preşedinţii consiliilor judeţene și Autoritatea Electorală 
Permanentă asigură personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale județene, în limita 
fondurilor alocate. 
 
Primarii asigură personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie comunală, 
orăşenească sau municipală, după caz, în limita fondurilor alocate. 
 
Operatorul de calculator al biroului electoral al secţiei de vot asigură înregistrarea video-audio 
neîntreruptă a procedurilor realizate de la încheierea votării şi până la părăsirea localului secţiei 
de vot de către membrii biroului electoral al secţiei de votare, în scopul asigurării posibilităţii 
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organismelor electorale de a verifica respectarea dispoziţiilor art. 93 şi 94 din Legea nr. 
115/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică asigură statisticienii necesari 
birourilor electorale județene pentru operaţiunile tehnice de consemnare şi centralizare a 
rezultatelor alegerilor locale parțiale, dotarea necesară cu echipamente, tehnică de calcul, 
consumabile şi servicii, în limita fondurilor alocate. 
 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va aduce la îndeplinire următoarele măsuri tehnice 
principale: 
a) va asigura funcţionarea şi asistenţa tehnică a Sistemului informatic de monitorizare a 
prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal; 
b) va asigura serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor 
electorale; 
c) va asigură terminalele informatice necesare înregistrării video-audio a procedurilor de 
numărare și consemnare a voturilor. 
 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură constituirea în fiecare judeţ în care se organizează 
alegeri locale parțiale în cel puțin două circumscripții electorale a câte unui centru de intervenţie 
operativă pentru remedierea eventualelor disfuncţionalităţi ale Sistemului informatic de 
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal. 
 
Prefecţii, împreună cu preşedinţii consiliilor judeţene asigură sediile şi dotarea tehnico-materială 
ale birourilor electorale.  
 
Primarii duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale: 
       a) întocmesc şi tipăresc listele electorale permanente, conform graficului stabilit de 
Autoritatea Electorală Permanentă;  
       b) întocmesc şi tipăresc listele electorale complementare şi copiile de pe listele electorale 
complementare; 
        c) tipăresc tipizatele listelor electorale suplimentare şi extrasele de pe lista electorală 
permanentă, copia de pe lista electorală complementară şi lista suplimentară; 
       d) asigură urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot;  
       e) informează alegătorii privind delimitarea secţiilor de votare şi sediile acestora; 
        f) asigură locurile speciale de afişaj electoral şi amplasarea de panouri electorale; 
       g) asigură tuşul, tuşierele şi celelalte materiale necesare votării; 
       h) acordă sprijin reprezentanţilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru îndeplinirea 
atribuțiilor care le revin. 
 
De asemenea, sunt prevăzute constituirea și componența Comisiei tehnice centrale, respectiv a 
comisiei tehnice județene și a municipiului București, constituite din reprezentanți ai instituțiilor 
implicate în organizarea alegerilor parțiale. Acestea au rolul de a coordona și de a monitoriza la 
nivelul lor de competență, modul de îndeplinire a sarcinilor în materie electorală de către 
autoritățile administrației publice. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
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16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării 
în bune condiții a alegerilor locale parțiale din data de 11 iunie 2017 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/188575 
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Electorală Permanentă 
Avizatori: Ministerul Dezvoltării Regionale, Adminsitrației Publice și Fondurilor Europene, 
Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Finanțelor Publice 
 
Sinteză conținut: 
 
Prin prezentul act normativ se propune suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne 
și al Institutului Național de Statistică din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, cu fondurile necesare pentru bunuri și servicii pentru 
pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale. 
 
Cheltuielile care incumbă Autorității Electorale Permanente și Serviciului de Telecomunicații 
Speciale vor fi asigurate din bugetele pe anul 2017 ale acestora.  
 
Cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale 
sunt defalcate în funcţie de tipul bugetului, de stat sau local, respectiv în funcţie de ordonatorul 
principal de credite, însărcinat cu efectuarea cheltuielii. 
 
Totodată, se stabileşte cuantumul indemnizaţiilor pentru activitatea membrilor birourilor 
electorale, operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a 
personalului tehnic auxiliar care participă la executarea operaţiunilor generate de activitatea 
birourilor electorale constituite pentru alegerile locale.  La stabilirea cuantumului au fost avute 
în vedere indemnizaţiile stabilite la procesele electorale anterioare. 
 
Astfel, președinții birourilor electorale de circumscripție și locțiitorii acestora, primesc o 
indemnizaţie de 85 lei pentru fiecare zi de activitate. 
 
Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale și statisticienii primesc o indemnizaţie de 65 de 
lei pentru fiecare zi de activitate. 
 
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia primesc câte o 
indemnizaţie de 150 de lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile. 
 
Plata acestor indemnizaţiilor se va face în baza listelor de prezenţă semnate de către preşedinţii 
birourilor electorale. 
 
Operatorul de calculator al biroului electoral al secţiei de votare va  primi o indemnizaţie de 150 
de lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile. Plata acestei indemnizaţii se va 
face în baza fișelor de pontaj emise de Autoritatea Electorală Permanentă în baza informaţiilor 
furnizate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.   
 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/188575
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Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare primesc câte o indemnizaţie de 65 de lei 
pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile. 
 
Membrii birourilor electorale de circumscripţie şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, 
personalul tehnic auxiliar al acestora, statisticienii, operatorii de calculator și personalul 
structurilor Ministerului Afacerilor Interne care asigură măsuri de menţinere şi asigurare a 
ordinii şi liniştii publice sau care este în misiune de pază la birourile electorale de circumscripţie 
şi la birourile electorale ale secţiilor de votare au dreptul de primi o indemnizaţie pentru 
cheltuieli de protocol, în valoare de 10 lei de persoană pentru ziua votării. 
 
Pe lângă indemnizațiile şi drepturile menţionate, se propune ca membrii birourilor electorale, 
personalul tehnic auxiliar, statisticienii și operatorii de calculator care domiciliază sau își au 
reședința în alte localităţi să beneficieze de drepturile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 
1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe 
perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii. 
 
Aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie va fi dimensionat în funcţie de 
bugetul alocat. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 
150/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului interministerial de avizare 
a lucrărilor publice de interes național și locuințe 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189080 
Inițiator: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, 
Ministrul delegat pentru Fonduri Europene 
Avizatori: Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Mediului, Ministerul Apelor și 
Pădurilor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei, 
Ministerul Finanțelor Publice 
 
Sinteză conținut: 
 
Prin prezentul act normativ se propune modificarea anexei nr. 1 – „Componenţa Consiliului 
Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe” în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 5 ianuarie 2017. 
 
Totodată, având în vedere faptul că în cadrul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări 
Publice de Interes Naţional şi Locuinţe este prevăzut și un membru al Ministerului Fondurilor 
Europene, iar conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 şi a 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltării 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189080
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Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene este înfiinţat prin reorganizarea 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi prin preluarea activităţii, 
atribuţiilor şi personalului de la Ministerul Fondurilor Europene, este necesar a mai fi prevăzut 
încă un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene. 
 
De asemenea, având în vedere abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 
conţinutului cadru a documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii şi a Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 
pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 
28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru a documentaţiei tehnico-economice aferente 
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare, 
acte normative prin care era reglementat conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice și metodologia de elaborare a devizului general, este necesar ca la art. 11 să se 
modifice prevederile alin. (2) și introducerea unui nou alineat, respectiv alin. (21), prin care se 
clarifică cum sunt întocmite documentațiile tehnico-economice care sunt transmise de 
ordonatorii principali de credite spre analiză și avizare în Consiliul interministerial, ținând cont 
de prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016. 
 
Modificarea art.11 alin. (3) a art. 24 și a anexei nr.2 sunt necesare pentru o aplicare unitară în 
tot cuprinsul prezentului act normativ a prevederilor privind întocmirea documentațiilor tehnico-
economice, care sunt transmise de ordonatorii principali de credite spre analiză și avizare în 
Consiliul interministerial, ținând cont de prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr. 
907/2016. 
 
Totodată, completarea art.11 cu un nou alineat prin care se precizează că documentațiile 
tehnico-economice sunt întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data 
elaborării/întocmirii lor, având în vedere că ordonatorii principali de credite pot transmite 
pentru avizare/reavizare în Consiliul interministerial obiective de investiții ale căror 
documentații au fost elaborate anterior anului 2017 (de exemplu, au fost elaborate în anul 
2016), iar conform prevederilor art. 43 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, „ordonatorilor principali de credite li se interzice efectuarea de cheltuieli 
pentru achiziţionarea şi/sau elaborarea studiilor de fezabilitate şi a altor studii aferente 
obiectivelor de investiţii, în oricare dintre următoarele situaţii: a) dacă în ultimii 5 ani bugetari 
au fost întocmite şi înregistrate în contabilitate studii având acelaşi obiect; în această situaţie se 
procedează la actualizarea studiilor existente;(...)”. Astfel, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani 
documentația poate fi actualizată, fiind necesară menținerea prevederilor legale privind tipul 
documentelor conform cărora sunt întocmite, respectiv în baza prevederilor legale în vigoare la 
data elaborării/întocmirii lor.  
 
De asemenea, se are în vedere reglementarea situației în care apar intervenții legislative în 
domeniul fiscal- bugetar, de exemplu, modificarea taxei pe valoarea adăugată, după avizarea 
indicatorilor tehnico-economici în Consiliul interministerial și înainte de aprobarea acestora prin 
hotărâre a Guvernului, în aplicarea cărora se modifică valoarea avizată, ordonatorii principali 
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de credite vor proceda la aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici avizați, fără a 
mai fi necesară reavizarea acestora în Consiliul interministerial.  
 
Această prevedere se aplică doar în situația în care valoarea avizată se modifică în raport cu 
modificarea taxei pe valoarea adăugată în vigoare la data aprobării indicatorilor tehnico – 
economici și nu atrage modificarea soluției sau a capacităților tehnice avizate. 
 
De asemenea, în vederea avizării hotărârii Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici modificați conform prevederilor prezentate mai sus, ordonatorii principali de credite 
atașează documente relevante cu privire la noua valoare. 
 
Pentru aceste considerente, precum şi în scopul asigurării unor reglementări unitare şi 
transparente am elaborat prezentul act normativ pe care îl supunem spre adoptare. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2408/2004 privind 
metodologia de acordare de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale a diferenței dintre 
tarife și costuri în transportul feroviar public de călători 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/188538  
Inițiator: Ministerul Transporturilor  
Avizatori: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, 
Ministerul Finanțelor Publice 
 
Sinteză conținut: 
 
Având în vedere că prin armonizarea legislației naționale în domeniu cu legislația europeană au 
fost redefinite noțiunile cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 2408/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, introducându-se totodată  prevederi suplimentare, pentru punerea în 
aplicare a prevederilor art. 5 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 
republicată, cu modificările şi completările ulterioarese impune abrogarea Hotărârii Guvernului 
nr. 2408/2004 și elaborarea unei metodologii în acord cu prevederile Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 83/2016, care să stabilească în clar modul de calcul, evidenţiere şi acordare a 
compensaţiei de serviciu public în transportul feroviar de călători. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi 
 
Inițiator:Ministerul Afacerilor Interne 
Avizatori: - 
 
1.    HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile 
legii, a funcției publice de prefect al județului Gorj de către domnul Paraschivu Gheorghe. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/188538
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2.    HOTĂRÂRE privind aplicarea mobilității pentru domnul Ghica Ioan din funcția publică de 
prefect al județului Bacău în funcția publică de inspector guvernamental. 
 
3.    HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a 
funcției publice de prefect al județului Bacău de către doamna Coșa Maricica-Luminița 
 
4.    HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a 
funcției publice de prefect al județului Buzău de către doamna Ichim Carmen-Adriana 
 
5.    HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a 
funcției publice de prefect al județului Gorj de către domnul Florescu Ciprian-Adrian. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2017, a 
unor sume din venituri din privatizare, ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate 
de management pentru Programul Operațional Inițiativa pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii 
(POIIMM). 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/188597   
Inițiator: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, 
Ministrul delegat pentru Fonduri Europene 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice 
 
Sinteză conținut: 
 
Având în vedere nevoia urgentă de asigurare a necesarului de fonduri la nivelul Autorității de 
certificare/Autorităţii de management pentru POIIMM pentru efectuarea plăţii în contul 
Fondului European de Investiții, în scopul implementării optime a instrumentelor financiare de 
sprijin a accesului IMM la finanţare, precum şi posibilitatea alocării sumelor din venituri din 
privatizare înregistrate în contul general al Trezoreriei Statului, a fost iniţiat prezentul act 
normativ. 
 
Neadoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ conduce la plata unor dobânzi în 
procent de 2% pe an, respectiv aproximativ 0,005% pe zi de întârziere. 
 
Sumele vor fi alocate temporar din venituri din privatizare înregistrate în contul curent în valută 
al Ministerului Finanțelor Publice deschis la Banca Națională a României, în conformitate cu 
prevederile art. 5 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, și vor 
asigura necesarul de finanţare al Autorităţii de management pentru POIIMM pentru luna aprilie 
a anului 2017. 
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Operaţiunile financiare aferente gestionării instrumentului financiar se derulează conform 
prevederilor art.51 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Totodată prin prezentul act normativ sunt aprobate şi mecanismele de reconstituire a 
veniturilor din privatizare. 
 
Prin promovarea prezentului act normativ se urmăreşte asigurarea operativă a fondurilor 
necesare Autorităţii de management pentru POIIMM în vederea efectuării plăţilor către FEI în 
termenul prevăzut în Acordul de Finanțate.   
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
III.     MEMORANDUMURI 
 
1.  MEMORANDUM cu tema: Planurile naţionale integrate în domeniul energiei şi 
schimbărilor climatice 
 
Inițiator: Ministerul Energiei 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ministerul 
Mediului 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
2.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Non-Paper-ului ''Poziţia României cu privire La 
Pachetul Energie Curată pentru toţi Europenii, lansat de Comisia Europeană în noiembrie 2016'' 
 
Inițiator: Ministerul Energiei 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
3.  MEMORANDUM cu tema: Transpunerea în legislaţia naţională a Directivei (UE) 
2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016, precum şi crearea 
cadrului legal pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 
 
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne 
Avizatori: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, 
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministrul delegate pentru Afaceri 
Europene, Ministerul Justiției 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
 
4.  MEMORANDUM cu tema: "Negocierea Protocolului de Implementare între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka la Acordul între Comunitatea 
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Europeană şi Republica Democratică Socialistă Sri Lanka privind readmisia persoanelor aflate în 
situaţie de şedere ilegală, semnat la Colombo, la 4 iunie 2004" 
 
Inițiator:Ministerul Afacerilor Interne 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
5.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de colaborare 
între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Învăţământului din Turkmenistan 
în domeniul educaţiei pentru perioada 2017-2022'' 
 
Inițiator: Ministerul Educației Naționale 
Avizatori: Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Sănătății, Ministerul 
Afacerilor Externe 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
 
6.  MEMORANDUM cu tema: Demersuri în vederea identificării unor măsuri pentru 
finalizarea acordării de despăgubiri pentru foştii investitori ai Fondului Naţional de Investiţii 
("FNI") 
 
Inițiator: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului 
Avizatori: Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
 
 
Ședința a continuat cu prezentarea rapoartelor, punctelor de vedere și a documentelor 
confidențiale aflate pe ordinea de zi.  
 
Ședința s-a încheiat la ora 18:00. 


