Sinteza rezultatelor activității Ședinței Guvernului din 25 mai 2017

1. Lista nominală a participanților (Miniștri sau, după caz, Secretari de Stat/Secretari Generali):
La şedinţa din 25 mai 2017, ce a început la ora 15:00, 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,
Carmen Daniela Dan, Ministrul 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,
Iulian Robert Tudorache, Secretar de Stat,
Ministerul 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, Secretar de Stat, Ministerul
Culturii și Identității Naționale,
Adriana Petcu, Ministrul Apelor și Pădurilor,
Serban Constantin Valeca, Ministrul
Cercetării și Inovării,
Augustin Jianu, Ministrul Comunicațiilor și
Societății Informaționale,
Marius-Alexandru
Dunca,
Ministrul
Tineretului și Sportului,
Mircea Titus Dobre, Ministrul Turismului,
Andreea Păstârnac, 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-guvern1495721281
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2. Agenda Şedinței de Guvern şi informaţii privind actele normative dezbătute

I. PROIECTE DE LEGI
1.
PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000
privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice
privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform
destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/LG-7.pdf
Inițiator: Ministerul Transporturilor
Avizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor
Externe, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Principalele modificări prevăzute în proiectul de act normativ vizează:
- armonizarea definiţiilor din OG nr. 81/2000 cu cele din Directiva 2014/45/UE;
- completarea prevederilor referitoare la supravegherea sistemului naţional de inspecţie tehnică
periodică;
- clasificarea deficienţelor constatate în cadrul inspecţiei tehnice periodice şi stabilirea măsurilor
aplicabile;
- introducerea obligaţiilor de raportare ca stat membru al Uniunii Europene;
- desemnarea Regiei Autonome „Registrul Auto Român”, ca autoritate competentă responsabilă
de administrarea sistemului naţional de inspecţii tehnice periodice;
- desemnarea Regiei Autonome „Registrul Auto Român” ca organism de supraveghere a staţiilor
de inspecţie tehnică;
- reorganizarea contravenţiilor şi actualizarea cuantumului amenzilor;
- recorelarea prevederilor OG nr. 81/2000, în funcţie de modificările operate.
Proiectul a fost aprobat.
2.
PROIECT DE LEGE privind abrogarea art.35 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit
prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/LG-8.pdf
Inițiator: Ministerul Apelor și Pădurilor
Avizatori: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Justiției
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Sinteză conținut:
Prin promovarea prezentului proiect de act normativ se are în vedere abrogarea prevederilor art.
35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole
şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997.
Proiectul a fost aprobat.
3.
PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului de Amendare, semnat la Bucureşti, la 1
decembrie 2016, a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind
cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău, la 20 aprilie 2012
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/LG-9.pdf
Inițiator: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Externe
Avizatori: Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
În data de 20 aprilie 2012, a fost semnat, la Chişinău, Acordul între Guvernul României şi Guvernul
Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar. După ratificarea prin lege de către
parlamentele ambelor state, Acordul a intrat în vigoare la data de 30.07.2013. În procesul de
aplicare a Acordului au fost întâmpinate unele dificultăţi, în special în ceea ce priveşte modul de
suportare a cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea exerciţiilor comune.
Astfel, în cursul anului 2015, în contextul desfăşurării exerciţiilor Wind Spring şi Prutul, partea
moldoveană a avansat propunerea de aplicare, în continuare, a principiului reciprocităţii pentru
exerciţiile comune.
Având în vedere cele de mai sus, Statul Major al Forţelor Terestre, în calitate de structură
responsabilă pentru desfăşurarea exerciţiilor menţionate, a solicitat „iniţierea demersurilor ce se
impun în vederea amendării acordului în sensul asigurării la reciprocitate şi a hrănirii personalului
participant la exerciţiile comune.”
Urmare a primirii acestei solicitări a fost elaborat şi transmis către Ministerul Apărării al Republicii
Moldova, în anul 2015, un proiect de amendament care prevede asigurarea de către partea
gazdă, cu titlu gratuit, a hranei pentru personalul părţii care trimite.
De asemenea, au fost propuse şi alte modificări care au ca scop îmbunătăţirea textului acordului.
Ministerul Apărării al Republicii Moldova a răspuns la proiectul de amendament în luna aprilie
2016.
Textul transmis de partea moldoveană în luna aprilie 2016 a cuprins în totalitate propunerile
transmise de partea română, spre analiză, în 2015. Având în vedere acest aspect, pe timpul
desfăşurării Reuniunii Comisiei Mixte România – Republica Moldova în domeniul apărării
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(Bucureşti, 15-17 mai 2016), partea română a informat că apreciază ca fiind finalizat proiectul
Protocolului de Amendare.
În finalul reuniunii, ambele părţi au convenit ca Protocolul de Amendare să fie supus procedurilor
legale interne pentru aprobarea semnării. În baza Hotărârii nr. 134/31.08.2016 a Consiliului
Suprem de Apărare a Ţării, în data de 1 decembrie 2016, la Bucureşti, documentul a fost semnat
de Mihnea Ioan Motoc, ministrul apărării naţionale.
Protocolul de Amendare nu conţine prevederi contrare legislaţiei româneşti şi nici nu contravine
obligaţiilor şi angajamentelor asumate prin alte documente internaţionale.
Proiectul a fost aprobat.
4.
PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de
autor şi drepturile conexe
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/LG-10.pdf
Inițiator: Ministerul Culturii și Identității Naționale
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene, Ministerul
Justiției
Sinteză conținut:
Prezentul proiect normativ urmăreşte transpunerea Directivei nr. 2014/26/UE privind gestiunea
colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale
pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă, având ca
obiectiv reglementarea aspectelor legate de organizarea, funcţionarea şi activitatea
organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe. De asemenea,
proiectul reglementează modul de obţinere şi de utilizare a licenţelor multiteritoriale pentru
drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă.
Prin adoptarea prezentului proiect se urmăreşte determinarea organismelor de gestiune colectivă
de a acţiona în interesul colectiv al autorilor şi titularilor de drepturi pe care îi reprezintă, spre
exemplu, prin prevederea unor sisteme care să permită membrilor unui organism de gestiune
colectivă să îşi exercite drepturile decurgând din statutul de membru prin participarea la procesul
decizional al organismului.
Proiectul introduce prevederi mai precise, referitoare la drepturile autorilor şi ale titularilor de
drepturi, precum şi obligativitatea ca aceste drepturi să fie introduse în statutele organismelor de
gestiune colectivă. Prin aceste modificări se urmăreşte asigurarea unei mai bune informări a
membrilor organismului, precum şi oferirea posibilităţii, pentru membri, de a solicita informaţii
relevante pentru ei. Pentru protejarea cât mai eficientă a membrilor şi pentru asigurarea
posibilităţii, pentru aceştia, de a hotărî efectiv cu privire la activitate organismului din care fac
parte, s-au introdus prevederi noi referioare la modul de funcţionare şi la competenţele adunărilor
generale ale organismelor. Astfel, proiectul prevede obligativitatea menţionării, în mod clar, a
unor competenţe minime ale adunării generale în cuprinsul statutelor organismelor de gestiune.
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Din aceleaşi considerente, s-a reglementat mai precis şi cuprinsul „dării de seamă” pe care
organismele de gestiune au obligaţia să o întocmească anual. De asemenea, proiectul introduce
prevederi referitoare la conţinutul statutului organismelor de gestiune, în scopul determinării
organismelor de a adopta un statut care să cuprindă dispoziţii menite a asigura gestiunea
drepturilor membrilor într-un mod corect, eficient şi transparent.
Totodată, se crează posibilitatea ca autorii sau alţi titulari de drepturi de autor sau drepturi
conexe sa încredinţeze gestiunea acestor drepturi unor entităţi de gestiune independente.
Acestea urmează să funcţioneze potrivit dispoziţiilor privind societăţile, iar raporturile dintre
autori şi entităţi se vor reglementa prin contract. Pentru asigurarea transparenţei şi a protejării
autorilor, în sarcina entităţilor au fost prevăzute o serie de obligaţii legate de informaţiile pe care
acestea au obligaţia să le comunice, atât autorilor sau titularilor de drepturi cu care au încheiat
contracte de gestiune, cât şi cu alte entităţi sau organisme de gestiune colectivă, cu care au
legătură. De asemenea, entităţile au obligaţia depunerii către ORDA a unei dări de seamă, cu
privire la activitatea desfăşurată.
Proiectul prevede înfiinţarea unui organ cu funcţie de supraveghere la nivelul fiecărui organism
de gestiune colectivă în scopul supravegherii şi monitorizării permanente a activităţii desfăşurate
de organismul de gestiune colectivă, de directorul general şi de consiliul director.
Proiectul cuprinde prevederi referitoare la negocierea metodologiilor după care se plătesc
remuneraţiile datorate de utilizatorii de opere, precum şi referitoare la componenţa comisiilor de
negociere a acestor metodologii. Din forma actuală a legii s-a eliminat procedura arbitrajului,
prevăzută la art. 1312 alin.(3)-(9), considerată prea scumpă şi nesatisfăcătoare, în favoarea
medierii, existând posibilitatea ca părţile interesate să se adreseze şi instanţei, în cazul
imposibilităţii ajungerii la un rezultat în urma negocierilor sau a medierii.
Proiectul a fost aprobat.
5.
PROIECT DE LEGE privind constituirea şi menținerea unor rezerve minime de țiței şi/sau
produse petroliere
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2017/02/Legea-stocuri-parte-dispozitiva-final-26ian-2017.semnat-min.-CZ-fara-MJ.pdf
Inițiator: Ministerul Energiei
Avizatori: Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe,
Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Pentru a clarifica, sub aspect material şi juridic, operațiunile legate de constituirea şi menținerea
stocurilor minime, prin acest proiect se propun o serie de noi definiții, față de cele prevăzute prin
Legea nr. 360/2013.
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Astfel, se propune definirea:
- expresiilor „constituirea stocurilor minime”, „menţinerea stocurilor minime” şi „depozite
petroliere”; aceasta, pentru a se putea stabili, în mod clar, sfera de conținut a obiectului obligației
de stocare;
- expresiei „delegarea obligaţiei de stocare”, pentru a clarifica, sub aspect juridic, ce înseamnă
operațiunea de delegare a obligației de stocare și, mai apoi, care sunt condițiile de validitate și
efectele acesteia; clarificări necesare în condițiile în care Directiva 2009/119/CE reglementează
delegarea obligației de stocare, ca un drept al operatorilor economici care au calitatea de titular
al obligaţiei de stocare, fără însă să definească instituția delegării obligației de stocare;
- expresiilor „stoc minim” şi „stoc minim deţinut”, pe de o parte, pentru a indica că în componența
stocului minim intră stocurile de urgență și/sau stocurile specifice şi, mai apoi, pentru a face
distincție între stocul pentru care există obligația de constituire și menținere și stocul care este
constituit și menținut, în mod efectiv, la un moment dat;
- expresiilor „diminuarea stocului minim deţinut” şi „lichidarea stocului minim deţinut” - are ca
scop clarificarea ipotezelor în care se naște obligația de reconstituire a stocurilor minime deţinute;
- expresiei „titular al obligaţiei de stocare” s-a avut în vedere includerea în sfera titularilor
obligației de stocare, pe lângă operatorii economici rezidenţi, şi a operatorilor economici
nerezidenţi care își desfăşoară activitatea printr-un sediu permanent în România și introduc pe
piața din România cantităţi de ţiţei și/sau produse petroliere.
În continuare, prin art. 8 şi 10 din proiect, se propune a se reglementa perioada în care se
constituie și se menţin stocurile minime și perioada în care se poate delega obligația de stocare.
Prin prevederea propusă pentru conținutul art. 8, alin. (3) din proiect, se rezolvă şi
neconformitatea existentă la art. 8, alin. 8 din Legea 360/2013, în raport de care România a fost
somată, de către Comisia Europeană, prin Scrisoarea de somare nr. 13449/20.11.2015, privind
Încălcarea nr. 2015/4213, în privinţa transpunerii necorespunzătoare a Directivei 2009/119/CE;
altfel spus, prin recunoașterea situației juridice potrivit căreia obligația de stocare nu afectează
dreptul de proprietate asupra produselor petroliere care fac obiectul stocurilor de urgenţă, se
recunoaște, în mod implicit, că aceste stocuri pot face obiectul garanţiilor. Ca un remediu, pentru
cazul în care stocurile minime deținute de un titular al obligaţiei de stocare se diminuează,
lichidează sau indisponibilizează, ca efect al unei măsuri asiguratorii sau executorii, titularul
obligației de stocare are obligația reconstituirii lui, în termen de 30 de zile, de la data diminuării
sau lichidării.
Prin prevederile propuse pentru conținutul art. 9 - 14 din proiect s-a avut în vedere clarificarea
regimului juridic al delegării obligației de stocare, în condițiile în care Legea nr. 360/2013 nu a
legiferat cu claritate acest aspect.
Prin art. 15 din proiect, a fost lărgită sfera obligațiilor titularilor obligației de stocare, fată de
obligațiile prevăzute în sarcina acestora, prin art. 7 din Legea nr. 360/2013. Obligațiile propuse a
fi reglementate, în plus, în sarcina titularilor obligației de stocare se referă, în principal, la
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obligația de informare a Autorității Competente despre constituirea de garanții, îndeplinirea unor
măsuri asiguratorii sau de executare silită, diminuarea sau lichidarea stocurilor minime deținute
și la procedurile de prevenire a insolvenței, de deschidere a procedurii insolvenţei, a procedurii
falimentului sau a deciziei de dizolvare, în măsura în care fac obiectul unor asemenea proceduri
sau decizii; aceasta pentru a asigura datele și informațiile necesare Autorității Competente pentru
evidența stocurilor minime deținute și întocmirea și raportarea, către Comisia Europeană, a
situațiilor statistice privind stocurile minime și stocurile comerciale, potrivit art. 12 - 14 din
Directiva 2009/119/CE. În plus, prin art. 15, lit. n) s-a prevăzut obligația titularilor obligației de
stocare ca, în caz de disfuncţionalitate majoră în aprovizionare, a situaţiei de urgență deosebită
sau de criză locală, să pună în circulaţie și să livreze produsele petroliere care fac obiectul
stocurilor minime deținute, către pieţe şi/sau utilizatorii finali, potrivit planurilor şi procedurilor
de urgență întocmite, și, în situații excepționale, temeinic justificate, să se conformeze deciziilor
individuale ale Autorității Competent luate pentru aplicarea planurile şi procedurile de urgenţă;
aceasta pentru a asigura aplicarea planurilor și procedurilor de urgență care sunt propuse a fi
reglementate prin art. 20-23 din proiect.
Prin prevederea propusă pentru conținutul art. 19 din proiect s-a avut în vedere asigurarea
cadrului legal pentru înființarea Entității Centrale de Stocare din România; entitate non profit care
ar urma să constituie şi să menţină stocuri specifice și stocuri de urgență, în măsura delegării
obligației de stocare, din partea altor titulari ai obligației de stocare. Modalitățile de constituire
propuse prin actul normativ sunt:
- sub forma unei asociații, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, privind asociațiile și
fundațiile, prin asocierea dintre Statul Român, reprezentat de Ministerul Energiei și doi sau mai
mulți operatori economici care au calitatea de titular al obligației de stocare
sau, în situația în care operatorii economici nu dau curs acestei opțiuni,
- sub forma unui organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică,
în subordinea Guvernului constituit, în condiţiile legii, prin hotărâre de Guvern.
Proiectul a fost aprobat.
6.

PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://mrp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/04/proiectLAbilitareApr2017.pdf
Inițiator: Ministerul pentru Relația cu Parlamentul
Avizatori: Sinteză conținut:
Prin proiectul de lege alăturat sunt stabilite domeniile în care Guvernul va putea emite ordonanţe
pe perioada vacanţei parlamentare din iulie - august 2017.
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I. FINANŢE PUBLICE ŞI ECONOMIE:
1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;
2. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;
3. reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
4. modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu
modificările ulterioare, și pentru modificarea art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern;
5. măsuri referitoare la personalul plătit din fonduri publice de la nivelul administrației centrale
implicat în pregătirea și exercitarea Președinției române a Consiliului UE în anul 2019;
6. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități
persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni şi în Rezervația
Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare.
II. SĂNĂTATE:
1. modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi
finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare;
2. modificarea și completarea Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu
modificările ulterioare.
III. AFACERI INTERNE:
- modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia
pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

IV. TURISM:
1. modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 755/2001, cu
modificările și completările ulterioare;
2. modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de
comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată;
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3. modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea
tichetelor de vacanţă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările
și completările ulterioare.
V. TRANSPORTURI:
1. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările și completările ulterioare;
2. stabilirea unor condiții de salarizare a personalului încadrat pe funcții de specialitate în cadrul
instituțiilor publice care desfășoară activități de pregătire a personalului aeronautic civil;
3. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/1999 privind înfiinţarea Şcolii
Superioare de Aviaţie Civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 352/2003;
4. modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea
tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările
ulterioare;
5. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului
strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti –
Otopeni, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002 cu modificările și completările
ulterioare.
VI. COMUNICAȚII ȘI SOCIETATE INFORMAȚIONALĂ:
- modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.
VII. - Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.
Proiectul a fost aprobat.
7.
PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 86/2016 privind instituirea
centrelor comunitare românești în străinătate
Proiectul poate fi consultat la adresa:
https://www.senat.ro/Legis/PDF/2017/17L160FG.pdf
Inițiator: Ministerul Românilor de Pretutindeni
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe
Sinteză conținut:
Prezentul proiect prevedere următoarele modificări:
— Clarificarea cerințelor minime de inițiere a procedurilor: 5.000 de români înregistrați, o treime
din 5.000 solicită înființarea unui centru comunitar.
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— Criterii de evaluare a solicitării: distanța mare față de misiuni diplomatice, oficii consulare ori
institute culturale românești, care îngreunează accesul la o prezență instituțională românească;
numărul de cetățeni români din regiunea în care ar urma să funcționeze centrul comunitar
românesc.
— Adaptarea, în corelare cu normele și standardele internaționale privind deschiderea unor
centre culturale sau comunitare pe teritoriul unui alt stat prin negocierea unor acorduri bilaterale
în acest sens, cu sprijinul MAE.
— Prezentarea formularului care permite opțiunea membrilor comunității pentru deschiderea
unui centru comunitar.
— După înființarea centrului comunitar românesc, calitatea de membru al acestuia se
dobândește ca urmare a solicitării adresate conducerii centrului, cu condiția înregistrării
prealabile la misiunile diplomatice sau, după caz, la oficiile consulare ale României din statul
respectiv.
— Centrele comunitare românești din străinătate își desfășoară activitatea în colaborare cu
misiunile diplomatice și, după caz, cu oficiile consulare din țările respective.
— Centrele comunitare românești au drept scop: asigurarea coeziunii comunităților de români
din afara granițelor țării, organizarea de proiecte și programe cu caracter cultural, educativ și
artistic în scopul promovării realităților istorice, a tradițiilor, a obiceiurilor, valorilor naționale și a
identității lingvistice. Centrele comunitare românești pot avea rol de facilitare a cooperării
sectoriale dintre România și statele de reședință, cu participarea membrilor comunității
românești din statele respective.
— Centrele comunitare românești beneficiază de sprijin financiar sau material pentru:
a) desfășurarea acțiunilor, proiectelor și programelor care subscriu scopului de înființare;
b) achiziționarea și distribuirea de manuale, cărți de specialitate, cărți de lectură sau alte
publicații în limba română;
c) desfășurarea unor cursuri educaționale în limba română;
d) organizarea unor evenimente care au ca scop celebrarea principalelor evenimente naționale
sau religioase;
e) organizarea unor ateliere cu caracter artistic, religios sau sportiv.
f) organizarea unor evenimente de informare privind drepturile și responsabilitățile cetățenilor
români în statul-gazdă.
Proiectul a fost aprobat.
II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei
de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.174/2002, şi pentru modificarea şi
completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă,
modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr.377/2002
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/LG-11.pdf
Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
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Avizatori: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Prezentul act normativ conține prevederi în scopul punerii în aplicare a dispozițiilor Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 6/2017 prin modificarea și completarea actelor subsecvente Legii nr.
76/2002, respectiv Norme metodologice și Proceduri.
Astfel, principalele reglementări privind modificarea și completarea Normelor metodologice și
a Procedurilor invocate se referă la:
 stabilirea documentelor pe care trebuie să le depună persoanele aflate în evidența agențiilor
teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru acordarea primei de relocare prevăzute
la art. 762 din lege;
 definirea sintagmei „venituri nete lunare realizate” prevăzută la art. 762 din lege;
 definirea cheltuielilor necesare pentru plata chiriei și a utilităților;
 modalitatea concretă de determinare a cuantumului primei de relocare în diferite situații în
funcție de perioada de valabilitate a raportului de muncă sau de serviciu al persoanei
solicitante și a contractului de închiriere a spațiului locativ;
 detalierea unor situații în care persoanele solicitante nu beneficiază de prima de relocare;
 modalitatea de acordare a primei de relocare în cazul încadrării într-o localitate din alt județ
față de cel în care beneficiarul s-a aflat în evidența agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei
de muncă, în situația în care acesta își stabilește noul domiciliul sau reședința în acel județ;
 detalierea documentelor prin care persoana care solicită prima de relocare prevăzută la art.
762 din lege sau a primei de instalare prevăzută la art. 75 din lege dovedește existența
domiciliului sau reședinței în localitatea de unde pleacă ca urmare a încadrării în muncă în
altă localitate;
 definirea modalității de plată a dreptului bănesc reprezentând prima de relocare prevăzută la
art. 762 din lege;
 definirea sintagmelor „localități învecinate” și „revenirea la vechiul domiciliu” în cazul
acordării primei de relocare;
 reglementarea prevederilor de transmitere a cererilor și a documentelor, de către persoanele
îndreptățite, pentru a beneficia de măsura prevăzută de art. 762 din lege, prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, precum și a situaţiei în care
documentele transmise în termen prin modalităţile menționate nu sunt lizibile, prin
introducerea posibilității ca agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă să solicite
redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele
transmise ca urmare a acestei solicitări să fie considerate depuse în termen;
 stabilirea posibilității de prezentare a actului de identitate în original sau în copie legalizată
în vederea efectuării, de către personalul agenţiei, a unei copii certificate pentru conformitate
cu originalul prezentat, în cazul în care persoanele optează pentru depunerea documentelor
la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale;
 stipularea prevederilor prin care actul de identitate și alte documente se acceptă în copie
certificată pentru conformitate cu originalul de către persoanele solicitante a drepturilor
prevăzute de lege, în cazul în care persoanele optează pentru transmiterea documentelor prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail;
 clarificarea unor termene, care se împlinesc la sfârșitul ultimei zile din perioada stabilită în
lege la ora 24:00, precum și clarificarea situației în care termenul calculat se împlinește întrPag. 11 din 33




o zi nelucrătoare, acesta fiind prelungit până la sfârşitul primei zile lucrătoare care urmează,
ora 24,00;
clarificarea situațiilor în care se acordă prima de încadrare și prima de instalare prevăzute la
art. 74 și 75 din lege, precum și a modului de calcul al cuantumului lunar al primei de
încadrare, pentru o aplicare unitară la nivel național;
introducerea anexelor 131 și 132 la normele metodologice.

Proiectul a fost aprobat.
2.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru
Legumicultură Iernut şi modificarea anexei nr.3 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/2017/05/HG-51.pdf
Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Avizatori: Ministerul Cercetării și Inovării, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul
Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut, se face
conform prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 45/2009 și reglementează următoarele aspecte:
● precizarea cadrului juridic al stațiunii;
● delimitarea și stabilirea patrimoniului unității;
● definirea obiectului de activitate funcție de cerințele socio-economice;
● identificarea surselor de finanțare a activităților stațiunii;
● stabilirea organelor de conducere ale stațiunii.
S.C.D.L. - Iernut, se reorganizează ca instituție de drept public organizată ca instituție
publică, cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat,
în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești” (A.S.A.S.).
Patrimoniul S.C.D.L. Iernut este constituit din bunuri proprietate publică și privată a
statului, bunuri proprii și terenuri, prevăzute în anexă.
Suprafața de teren administrată de S.C.D.L.- Iernut de 111,19 ha, domeniul public și privat
al statului a fost evaluată și are o valoare totală de 651.370 lei din care: 608.280 lei, suprafața
de teren, domeniul public al statului (104,72 ha) și 43.090 lei, suprafața de teren domeniul privat
al statului (6,47 ha).
Prin prezentul act normativ se dispune modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.
1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,
prin:
a) înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a valorii
de inventar la bunul cu numărul M.F.106364, conform anexei, ca urmare a evaluării terenurilor,
Raport de evaluare a terenurilor nr. 170/14.07.2015.
b) scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, de la nr.
M.F. 106364, a suprafeței de teren de 6,47 ha, cu datele de identificare din anexa nr. 7.13 la Legea
nr. 45/2009, care a trecut din domeniul public în domeniul privat al statului.
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Personalul Stațiunii de Cercetare–Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut reorganizată se preia
de noua unitate fără concurs.
Preluarea personalului se face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii
ale Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii,
al unității sau al unor părți ale acestora, și ale Statutului personalului de cercetare-dezvoltare.
Personalul încadrat la Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut este
exclusiv personal contractual, iar prin această reorganizare nu se efectuează nicio reducere de
personal. Criteriile care au stat la baza stabilirii numărului maxim de posturi din organigrama
Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut sunt:
- dimensiunea funcțională și organizatorică a unității, având în vedere cele două direcții
importante în care își desfăsoară activitatea, care au ca obiect activitățiile de cercetare
științifică și de dezvoltare tehnologică în domeniul legumiculturii,
- reinoirea sau completarea personalului de cercetare, după pensionarea, respectiv
retragerea din activitate a unei părți din personal, avându-se în vedere asigurarea
continuității activității de cercetare,
- necesarul de personal pentru realizarea procedurilor operaționale obligatorii într-o
instituție publică (achiziții publice, control financiar preventiv, buget finanțe și
contabilitate, aprovizionare, resurse umane, oficiul juridic, arhivă și secretariat,
activitatea de transport și pază).
Se prevede ca Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut, să aibă
următoarea dotare privind parcul auto: un autoturism, un autolaborator și un autoturism de
teren.
Bunurile din domeniul public și privat al statului, precum și bunurile proprii nu fac obiectul
unor cereri de revendicare/restituire, nu se află în litigii, pe rolul instanțelor de judecată și nu sunt
grevate de sarcini.
Bunurile proprii au fost achiziționate din alte surse decât cele aprobate prin legile
bugetare anuale și care urmează regulile și principiile fondurilor publice reglementate de Legea
nr. 500/2002 privind finanțele publice și de Legea responsabilității fiscal – bugetare nr. 69/2010.
Scopul prezentului act normativ este acela de a eficientiza activitatea de cercetaredezvoltare desfășurată de statiune, pe de o parte, precum și o mai bună valorificare a produselor
cercetării-dezvoltării, pe de altă parte. Necesitatea și oportunitatea promovării prezentului act
normativ, realitatea și corectitudinea datelor prezentate aparțin Stațiunii de CercetareDezvoltare pentru Legumicultură Iernut.
Proiectul a fost aprobat.
3.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru
Piscicultură Nucet, prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet
şi modificarea anexei nr.3 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/2017/05/HGANEXA-2.pdf
Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Avizatori: Ministerul Cercetării și Inovării, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul
Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
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Sinteză conținut:
Reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet prin desființarea
Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, se face conform prevederilor art. 54
alin. (16) din Legea nr. 45/2009, și a art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole
și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești” și a sistemului de cercetare – dezvoltare din domeniile
agriculturii, silviculturii, industriei alimentare, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la propunerea Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe
Ionescu Șișești”, prin care se reglementează următoarele aspecte:
- precizarea cadrului juridic al stațiunii;
- delimitarea și stabilirea patrimoniului unității;
- definirea obiectului de activitate funcție de cerințele socio-economice;
- identificarea surselor de finanțare a activităților stațiunii;
- stabilirea organelor de conducere ale stațiunii.
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet se reorganizează ca instituție
de drept public organizată ca instituție publică, cu personalitate juridică, finanțată din venituri
proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești” prin desființarea
Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet.
Patrimoniul Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, format din
bunuri imobile din domeniul public al statului și bunuri proprii, se preia de către Stațiunea de
Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat
în termen de 30 de zile de la apariția prezentei hotărâri a Guvernului, împreună cu materialul
biologic, aparatura de laborator și rezultatele științifice.
Personalul, drepturile și obligațiile, precum și litigiile Centrului de Cercetare-Dezvoltare
pentru Piscicultură Nucet, se preiau de Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură
Nucet.
Personalul existent în Centrul de Cercetare – Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet este preluat de
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, fără concurs.
Preluarea personalului se face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecția
drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora
și ale Statutului personalului de cercetare-dezvoltare.
Personalul încadrat la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet (SCDP Nucet)
este exclusiv personal contractual, iar prin această desființare nu se efectuează nici o reducere de
personal. Criteriile care au stat la baza stabilirii numărului maxim de posturi din organigrama
Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet sunt:
- dimensiunea funcțională și organizatorică a unității, având în vedere cele două direcții
importante în care își desfăsoară activitatea, care au ca obiect activitățiile de cercetare
științifică și de dezvoltare tehnologică în domeniul pisciculturii și acvaculturii,
- reinoirea sau completarea personalului de cercetare, după pensionarea, respectiv
retragerea din activitate a unei părți din personal, avându-se în vedere asigurarea
continuității activității de cercetare,
- necesarul de personal pentru realizarea procedurilor operaționale obligatorii într-o
instituție publică (achiziții publice, control financiar preventiv, buget finanțe și
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contabilitate, aprovizionare, resurse umane, oficiul juridic, arhivă și secretariat,
activitatea de transport și pază).
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de
teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii
biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în
administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al
statului, stațiunea avea în administrare suprafața de teren domeniul public al statului de
167,5300 ha strict necesară pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din
categorii biologice superioare și de animale de rasă, suprafață înscrisă și în anexa nr. 3 la
Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului. Potrivit Deciziei civile nr.180 din 20.02.2007 emisă de Tribunalul
Dâmbovița și Notei SCDP Nucet nr. 1466/13.09.2016 a fost predată suprafața de teren de 0,50
ha, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a retrocedării în condițiile
legii.
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet administrează, în prezent
suprafața de teren domeniul public al statului, de 167,03 ha, indispensabilă activității de
cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic, având datele de identifcare din
anexa nr. 3.49. din Legea nr. 45/2009.
Bunurile imobile din domeniul public al statului din anexa nr. 1 au fost reevaluate conform
raportului de reevaluare din 31.01.2016.
Conform Certificatului de înregistrare fiscală seria A, nr.0115707 din 05.07.2011, codul unic de
înregistrare fiscală al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet este
”14769170”.
Actul normativ prevede modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, prin:
- scăderea terenului cu suprafața de 0,50 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa
nr. 2, ca urmare a retrocedării în condițiile legii, potrivit Deciziei civile nr. 180 din 20.02.2007
emisă de Tribunalul Dâmbovița;
- actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din anexa nr. 1 la prezenta
hotărâre, ca urmare a reevaluării potrivit raportului de reevaluare din 31.01.2016
- modificarea codului unic de înregistrare fiscală al stațiunii, conform anexei nr.1 la
prezenta hotărâre.
Bunurile din domeniul public al statului nu fac obiectul unor cereri de
retrocedare/restituire, nu se află în litigii pe rolul instanțelor judecătorești și nu sunt grevate de
sarcini.
Bunurile proprii au fost achiziționate din alte surse decât cele aprobate prin legile
bugetare anuale și care urmează regulile și principiile fondurilor publice reglementate de Legea
nr. 500/2002 privind finanțele publice de Legea responsabilității fiscal – bugetare nr. 69/2010.
Se prevede ca Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet să aibă
următoarea dotare privind parcul auto: un autoturism, un autolaborator și un autoturism de
teren.
Scopul prezentului act normativ este acela de a eficientiza activitatea de cercetare–
dezvoltare desfășurată de stațiune, pe de o parte și o mai bună valorificare comercială a
produselor cercetării-dezvoltarii, pe de altă parte.
Proiectul a fost aprobat.
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4.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru
Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi şi pentru modificarea anexei nr.3 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/2017/05/HG-52.pdf
Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Avizatori: Ministerul Cercetării și Inovării, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul
Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și
Acvacultură - Galați se face conform prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de
Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești” și a sistemului de cercetare – dezvoltare din
domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la propunerea Academiei de Științe Agricole și Silvice
“Gheorghe Ionescu Șișești” (ASAS), prin care se reglementează următoarele aspecte:
- precizarea cadrului juridic al institutului;
- delimitarea și stabilirea patrimoniului unității;
- definirea obiectului de activitate funcție de cerințele socio-economice;
- identificarea surselor de finanțare a activităților institutului;
- stabilirea organelor de conducere ale institutului.
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați
se reorganizează, ca instituție de drept public organizată ca instituție publică, cu personalitate
juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de
Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești”.
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați
administrează suprafața de teren domeniul public al statului de 441,53 ha, indispensabilă
activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic, prevăzută în anexa
nr. 2.7. din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.
Terenul din administrarea institutului cu suprafața de 441,53 ha a fost evaluat la valoarea de
40.878.841 lei, conform adresei nr. 548 din 25.03.2015 emisă de Institutul de CercetareDezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați în baza raportului de evaluare.
Actul normativ prevede modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin schimbarea
denumirii bunului cu nr. MF108407 și actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul
public al statului aflate în administrarea institutului conform anexei nr. 1, ca urmare a reevaluării
acestora în baza procesului verbal nr.2555/22.12.2016.
Referitor la cota de 50%, care trebuie încasată de către institut din sumele rezultate din
închirierea bunurilor proprietate publică a statului, aceasta este justă, având în vedere
următoarele argumente:
- prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 sunt: „În cazul în care contractul de
închiriere se încheie de către titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul să
încaseze din chirie o cotă-parte între 20-50%, stabilită, după caz, prin hotărâre a
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Guvernului, ......., prin care s-a aprobat închirierea.”, de unde se observă clar că înscrierea
procentului de 50% în propunerile de proiect de act normativ nu contravine legii;
- stațiunile/institutele sunt finanțate numai din venituri proprii acestea confruntându-se cu
mari probleme financiare, încasările din chirii contribuind la completarea resurselor de
finanțare;
- unitățile de cercetare - dezvoltare nu au beneficiat de fonduri din alte proiecte, deoarece
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice nu a mai scos la competiție
programe de cercetare. Singurul program de cercetare - dezvoltare derulat în 2016 și 2017
este Planul Sectorial al MADR pe anii 2015 - 2018;
- dotarea tehnică este una depășită fizic și moral, unitățile de cercetare - dezvoltare
neputând reînnoi dotarea tehnică necesară, având acces limitat la fondurile
nerambursabile oferite prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.
Se prevede ca Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și
Acvacultură - Galați să aibă următoarea dotare privind parcul auto: un autoturism, un
autolaborator și un autoturism de teren.
Personalul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură –
Galați reorganizat se preia de noua unitate fără concurs.
Preluarea personalului se face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 53/2003 – Codul
muncii, republicată, ale Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul
transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora și ale Statutului personalului
de cercetare-dezvoltare.
Personalul încadrat la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit
și Acvacultură - Galați este exclusiv personal contractual, iar prin această reorganizare nu se
efectuează nici o reducere de personal. Criteriile care au stat la baza stabilirii numărului maxim
de posturi din organigrama Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică,
Pescuit și Acvacultură - Galați sunt:
- dimensiunea funcțională și organizatorică a unității, având în vedere cele două direcții
importante în care își desfăsoară activitatea, care au ca obiect activitățiile de cercetare
științifică și de dezvoltare tehnologică în domeniul pisciculturii și acvaculturii,
- reînnoirea sau completarea personalului de cercetare, după pensionarea, respectiv
retragerea din activitate a unei părți din personal, avându-se în vedere asigurarea
continuității activității de cercetare,
- necesarul de personal pentru realizarea procedurilor operaționale obligatorii într-o
instituție publică (achiziții publice, control financiar preventiv, buget finanțe și
contabilitate, aprovizionare, resurse umane, oficiul juridic, arhivă și secretariat,
activitatea de transport și pază).
Bunurile din domeniul public al statului nu fac obiectul unor cereri de revendicare/restituire,
nu se află în litigii pe rolul instanțelor judecătorești și nu sunt grevate de sarcini.
Bunurile proprii au fost achiziționate din alte surse decât cele aprobate prin legile
bugetare anuale și care urmează regulile și principiile fondurilor publice reglementate de Legea
nr. 500/2002 privind finanțele publice și Legea responsabilității fiscal – bugetare nr. 69/2010.
Scopul prezentului act normativ este acela de a eficientiza activitatea de cercetare–
dezvoltare desfășurată de institut, pe de o parte și o mai bună valorificare comercială a
produselor cercetării - dezvoltării, pe de altă parte.
Proiectul a fost aprobat.
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5.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea
Seminarului Regional privind schimbul de informaţii în contextul angajamentelor asumate de
jurisdicţiile participante la Forumul Global al OCDE, în trimestrul IV 2017, la Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-54.pdf
Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Prin prezentul act normativ se propune organizarea de către Ministerul Finanţelor Publice,
împreună cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la Bucureşti, în trimestrul IV 2017, a
Seminarului Regional privind schimbul de informații în contextul angajamentelor asumate de
jurisdicțiile participante la Forumul Global al OCDE.
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea
unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, prin prezentul proiect se derogă de la prevederile pct. 4 din cap. 1. și pct. C din cap. 2,
din Normele privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter
cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a
acţiunilor de protocol, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece aceste prevederi sunt
limitative în raport cu cerinţele impuse de organizarea unei astfel de acţiuni.
În mod concret, limitele de cheltuieli au fost stabilite la nivelul anului 2004 și, la momentul actual,
nu este posibilă îndeplinirea nivelului de reprezentare şi respectarea principiului reciprocităţii în
asigurarea măsurilor necesare desfăşurării reuniunii, corespunzătoare standardelor impuse de
organizarea unor evenimente asemănătoare.
Proiectul a fost aprobat.
6.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1.211/2001 privind
înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.IFN
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-61.pdf
Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
Avizatori: Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat, Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale, Ministrul delegat pentru Fonduri Europene Ministerul Justiției, Banca Națională Romană
Sinteză conținut:
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Oportunitatea promovării prezentului act normativ constă în necesitatea evitării oricaror
riscuri privind procedura de infringement împotriva Statului Român, prin clarificarea statututui
FNGCIMM S.A-IFN, sens în care se impune:
I. Păstrarea statutului de instituție financiară, din aceeași categorie cu celelalte instituții
financiare la care statul este acționar unic/majoritar, cu respectarea reglementărilor naționale și
comunitare referitoare la societățile financiar-bancare, fără mixarea unor elemente legislative
care contravin statutului/domeniului de activitate de mai sus;
II. Menționarea clară a faptului ca actionar unic al FNGCIMM este statul român, care își exercită
toate drepturile şi obligaţiile care decurg din această calitate prin Ministerul Finantelor Publice.
III. Clarificarea obiectului principal de activitate, precum și abilitarea expresă a societății de a
efectua inclusiv celelalalte activități prevăzute de Actul constitutiv sau dispuse de acționar, în
limitele legii și ale reglementărilor interne și comunitare specifice instituțiilor financiare.
IV. Lărgirea sferei categoriilor de beneficiari ai produselor de garantare și finanțare oferite de
FNGCIMM.
V. Prevederea clară a scopului pentru care a fost înființat FNGCIMM S.A-IFN.
VI. Modificarea prevederilor în sensul separării funcției de Președinte al Consiliului de
administrație de cea de Director General în concordanță cu prevederile OUG 109/2011 cu
modificările și completările ulterioare.
Modificarea obiectului principal de activitate reprezintă doar o clarificare a faptului că activitățile
principale ale Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii
S.A. – IFN sunt realizate prin utilizarea fondurilor proprii și nu prin utilizarea fondurilor publice sau
a fondurilor date în administrare de diverse instituții publice. Această clarificare a devenit o
necesitate, având în vedere că în ultimul timp, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN a participat tot mai activ în diferite programe
guvernamentale care implică utilizarea unor fonduri publice (Programul Prima Casă, Programul
Kogălniceanu, etc), iar distincția este absolut necesară.
De asemenea, în cadrul Programului de guvernare, Statul român urmează să realizeze
Programe naționale de finanțare a antreprenoriatului în domenii sensibile, cum ar fi agricultură,
turism, construcții (ex. Programul „Tomate românești”, Programul „Primul centru de agrement”,
Programul „Pensiuni pentru seniori” etc), programe la succesul cărora Fondului Național de
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN poate participa atât cu
fonduri proprii, cât și administrând fonduri publice, necesitatea clarificării obiectului principal de
activitate devenind astfel evidentă.
În privința introducerii unor noi activități secundare, menționăm faptul că această
necesitate a apărut ca urmare a iminenței demarări a implementării instrumentelor financiare
finanțate din Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, a Programului Operațional
Capital Uman 2014-2020 și a Programului Operațional Regional 2014-2020, motiv pentru care
trebuie asigurată de urgență baza legală pentru ca FNGCIMM SA-IFN să poată participa la
derularea acestor programe. În acest fel, Fondul ar putea fi implicat în diverse domenii de
activitate, cum ar fi acordarea de finanțări din fonduri europene, acordarea de consultanță și
școlarizare antreprenorilor români cu privire la posibilitățile și modalitățile de obținere a
finanțărilor și garanțiilor acordate prin diverse programe guvernamentale și realizarea unor studii
de piață privind impactul și îmbunătățirea modului în care statul sprijină mediul de afaceri. O
absorbție accelerată a fondurilor europene prin PNDR și POCU este un deziderat care poate fi
atins și prin contribuția FNGCIMM SA-IFN.
În cadrul ședinței de Guvern din data de 26.11.2014, a fost aprobat Memorandumul cu tema
”Desemnarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM ca Organism de
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implementare pentru Instrumentele Financiare de tip garanții finanțate din Fonduri Europene
Structurale și de Investiții 2014-2020”.
De asemenea, în cadrul ședinței de Guvern din data de 23.11.2016, a fost aprobat
Memorandumul cu tema ”Implementarea instrumentului financiar de creditare cu partajarea
riscului finanțat din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.”, prin care s-a dispus
mandatarea MADR să verifice îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și atribuire directă și
demararea negocierilor cu FNGCIMM SA-IFN în vederea încredințării gestiunii instrumentelor
finanțate din surse ESI, inclusiv FEADR.
Având în vedere cele prezentate mai sus, Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN va avea la dispoziţie o paletă largă de opțiuni de
administrare a fondurilor încredințate de către autorități publice centrale, autorități de
management sau instituții financiare internaționale, în calitate de fond de fonduri, organism de
implementare a unor instrumente financiare finanţate din fonduri europene sau partener al unei
instituţii financiare internaţionale, contribuind astfel la creșterea gamei de produse financiare
pentru mediul de afaceri.
Aceste oportunităţi înseamnă la acest moment posibilitatea acordării de credite cu dobânzi mult
reduse faţă de cele practicate pe piaţă în valoare de circa 280 milioane euro precum şi acordarea
de garanţii de până la 178 milioane euro care să asigure un acces facil la finanțare în special
acelor beneficiari care implementează proiecte de investiţii finanţate din fonduri europene.
Garanţiile finanţate din instrumente financiare ale Uniunii Europene sunt produse foarte atractive
pentru finanţatori din perspectiva reducerii costului capitalului asociat finanţărilor acordate, ceea
ce se traduce în avantaje/efecte la nivelul beneficiarilor finali, după cum urmează:
 creșterea numărului de credite acordate și a valorii acestora;
 reducerea costurilor de creditare;
 reducerea cerințelor de garanții colaterale;
 implementarea cu succes a proiectelor pentru care IMM-urile au fost sprijinite prin
instrumente financiare;
 creșterea numărului de întreprinderi (micro și IMM-uri) care primesc sprijin, altul decât
grant;
 creșterea numărului de IMM-uri care pun pe piață produse noi;
 creșterea volumului de investiții private care se combină cu fonduri publice pentru
sprijinirea activităților inovative și a proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI);
 creșterea numărului de întreprinzători care demarează o afacere;
 creșterea numărului de întreprinderi sociale care primesc sprijin.
Proiectul a fost aprobat.
7.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.
1997/2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific şi însemnelor distinctive pentru
funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-55.pdf
Inițiator: Ministerul Justiției
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice
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Sinteză conținut:
Având în vedere temperaturile foarte ridicate din timpul verii se impune completarea normei de
serviciu cu articole de echipament pentru vară, astfel încât în exercitarea misiunilor specifice
personalul să beneficieze de un confort net sporit prin purtarea unor astfel de articole de
echipament confecționate din materiale mai subțiri și aerisite, pretabile anotimpului cald.
În activitatea practică s-a dovedit că această uniformă permite o mai mare mobilitate și
comoditate în utilizare, având în vedere condițiile de mediu în care personalul își desfășoară
activitatea.
Uniforma de serviciu purtată în momentul de față este confecționată din materiale cu o
compoziție fibroasă rezistentă, pretabilă perfect la temperaturi normale, medii sau scăzute, dar
nu și în situații cu temperaturi extrem de ridicate. De asemenea, este necesară completarea
normei de serviciu cu articole specifice sezonului rece (căciulă), având în vedere temperaturile
extrem de scăzute înregistrate pe perioada iernii.
Modificările preconizate privesc Normele nr. 4 și 5 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului
nr. 1.997/2004, care reglementează uniforma de serviciu pentru corpul ofițerilor, respectiv pentru
corpul agenților din sistemul administrației penitenciare, prin introducerea următoarelor articole
de echipament: două perechi pantaloni vară, o pereche pantofi vară, căciulă și suplimentarea
cantităților de tricouri cu mânecă lungă și scurtă de la 4 bucăți în prezent la 8 bucăți, respectiv
suplimentarea accesoriilor corespunzător articolelor introduse în norme.
Prin completarea normei de serviciu cu articolele de echipament menționate valoarea
normei de echipare/om pentru uniforma de serviciu este estimată la 2.407 lei, iar cota parte
anuală aferentă acestei norme se estimează la 1.360 lei. Este estimat a fi echipat personalul
încadrat în prezent, elevii și studenții promoțiilor 2017 și 2018 - 2020, precum și personalul
încadrat din sursă externă.
Valoarea normei de echipare și valoarea cotei anuale sunt influențate de prețurile de
achiziție/indicii prețurilor de consum și poate suferi creșteri sau scăderi în consecință.
Trebuie precizat că în conformitate cu dispozițiile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr.
1.997/2004, „structura normelor de echipare se poate modifica prin ordin al ministrului justiției.
Valoarea articolelor introduse în norma de echipare nu va depăși valoarea articolelor scoase din
normă.”
Este de menționat că structura normelor de echipare nr. 4 și 5 din anexa nr. 2 la Hotărârea
Guvernului nr. 1.997/2004 a fost modificată în anul 2013 prin Ordinul ministrului justiției nr.
2.908/C/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea și modul de
purtare a uniformelor și echipamentului specific pentru funcționarii publici cu statut special din
sistemul administrației penitenciare, precum și a regulilor de acordare a drepturilor de
echipament.
Proiectul a fost aprobat.
8.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea articolului 3 la Hotărârea Guvernului
nr.947/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată
situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de
utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Sebeş-Turda''- Lot 1 secţiunea A, km 0+300-km
14 +000
Proiectul poate fi consultat la adresa:
Pag. 21 din 33

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-56.pdf
Inițiator: Ministerul Transporturilor
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Prin prezentul act normativ se propune modificarea sursei de finanţare pentru plata sumelor
reprezentând justa despăgubire în cuantum total de 229 mii lei, aferentă unui numar de 51 de
imobile, în suprafaţă totală de 18.031 mp, respectiv aprobarea acesteia în conformitate cu
prevederile Legii bugetului pe anul 2017 nr. 6/2017.
Suma de 229 mii lei aferentă imobilelor prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.
947/2016, a rezultat din raportul de evaluare întocmit de către expert autorizat ANEVAR
Chereches Alin Vasile, fiind datat februarie 2016, transmis de către Antreprenorul Lotului 1 cu
adresa înregistrată la C.N.A.I.R. - S.A. cu nr. 92/14053/09.03.2016, în conformitate cu dispoziţiile
Legii nr. 255/2010 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 53/2011.
Astfel, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie de expropriere raportul de evaluare se
întocmeşte avându-se în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici,
potrivit art. 771 alin. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, conform cărora „expertul
evaluator (…) este obligat să se raporteze la expertizele întocmite şi actualizate de camerele
notarilor publici, potrivit art. 771 alin. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.”
Proiectul a fost aprobat.
9.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi
obiectivului de investiţii ''Lucrări de punere în siguranţă pod pe DN 72, km 20+422, peste râul
Dâmboviţa, la Viişoara'', judeţul Dâmboviţa
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-57.pdf
Inițiator: Ministerul Transporturilor
Avizatori: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,
Ministerul Finanțelor Publice
Sinteză conținut:
Lucrările necesare a fi realizate se referă atât la cele legate de amenajarea albiei râului cât și la
cele de consolidare a fundațiilor infrastructurilor (piloți), în strânsă corelare unele cu altele dar și
cele care țin de suprastructura podului.
Urgența începerii lucrărilor este dată atât de situația din amplasament descrisă în raportul de
expertiză cât și de necesitatea evitării efectelor unor fenomene meteo probabile în perioada
următoare.
Proiectul a fost aprobat.
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10.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al statului a unui bun imobil aflat în administrarea Muzeului Naţional
Bran
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HGANEXA-3.pdf
Inițiator: Ministerul Culturii și Identității Naționale
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Prezentul act normativ are ca obiect înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului, a bunului imobil identificat potrivit Anexei și aflat în administrarea Muzeului
Național Bran, pentru a reflecta realitatea. Potrivit raportului de evaluare, valoarea de inventar
pentru bunul imobil identificat în Anexă este de 130.700 lei.
Astfel, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis, cu modificările şi completările ulteriore, va fi modificată
corespunzător, iar datele din evidențele cantitativ valorice ale Ministerului Culturii și Identității
Naționale vor fi actualizate în conformitate cu prevederile prezentului act normativ.
Proiectul a fost aprobat.
11.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 592 aflat în
domeniul public al statului şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al
statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Comunei
Mogoşeşti-Siret, judeţul Iaşi
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-58.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 592, format din construcţii, teren şi
amenajări la terenuri, situat în judeţul Iaşi, comuna Mogoşeşti-Siret, sat Muncelu de Sus, aflat în
domeniul public al statului, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului la numărul MFP 106852.
Imobilul 592 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.
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Astfel, se impune actualizarea valorii de inventar a imobilului 592 în inventarul bunurilor din
domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, cu noua
valoare de inventar, respectiv 45.862.660,93 lei.
Consiliul Local al Comunei Mogoşeşti - Siret a solicitat transmiterea unei părţi din imobilul 592,
din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul
public al comunei Mogoşeşti - Siret, în vederea construirii şi amenajării căii de acces în/din incinta
Primăriei Comunei Mogoşeşti - Siret, jud. Iaşi, a unei parcări auto, precum şi pentru construirea şi
amenajarea unui parc cu activităţi de picnic şi a unui loc de joacă pentru copii, într-un termen de
3 ani de la preluarea părţii de imobil, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mogoşeşti Siret nr. 12/2016.
Prin aceeaşi hotărâre, Consiliul Local al Comunei Mogoşeşti – Siret se obligă să asigure accesul
gratuit şi nelimitat al personalului Ministerului Apărării Naţionale, pe bază de legitimaţie la 30%
din locurile de parcare amenajate.
Ministerul Apărării Naţionale este de acord cu transmiterea părţii din imobilul 592, în suprafaţă
de 0,4353 ha, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale
în domeniul public al Comunei Mogoşeşti - Siret pentru realizarea obiectivelor sus-menţionate,
asumate de Consiliul Local al Comunei Mogoşeşti - Siret prin Hotărârea nr. 12/2016.
Instituţia Prefectului – Judeţul Iaşi a exercitat controlul de legalitate a Hotărârii Consiliului Local
al Comunei Mogoşeşti - Siret nr. 12/2016, 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.
Partea din imobilul 592, care face obiectul transmiterii a devenit disponibilă ca urmare a
continuării procesului de reorganizare şi restructurare a armatei, 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.
Menţionăm că partea de imobil 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 acesta nu formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice a
statului, potrivit unei legi organice.
Totodată, precizăm că partea din imobilul 592, solicitată pentru transmitere din domeniul public
al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei
Mogoşeşti - Siret nu face parte din categoria terenurilor destinate exclusiv instrucţiei militare în
conformitate cu prevederile pct. 23 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare.
Proiectul a fost aprobat.
12.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil rezultat din investiţii în inventarul
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea
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Institutului Naţional de Boli Infecţioase ''Prof. Dr.Matei Balş'', unitate sanitară în subordinea
Ministerului Sănătăţii
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-59.pdf
Inițiator: Ministerul Sănătății
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Prin promovarea prezentului act normativ se are în vedere înscrierea în inventarul centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil nou construit, pe baza proceselor-verbale
de recepţie la terminarea lucrărilor şi recepţie finală, precum și a extrasului de carte funciară.
Înscrierea acestui imobil în Cartea Funciară s-a efectuat în baza documentelor cadastrale, a
procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 575/20.01.2015 şi a certificatului de
atestare a edificării construcţiei nr. 20558/25.03.2016, emis de Primăria sector 2 – D.U.C.G.T –
S.A.D.U.
Pentru înscrierea acestui imobil cu număr nou în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului şi modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr.
1705/ 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,
cu modificările şi completările ulterioare, se supun aprobării următoarele:
Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”/ CUI 9524980 - unitate sanitară de
interes public naţional, aflată în subordinea Ministerului Sănătății, cu sediul în București, str.
Grozovici Calistrat Dr, nr. 1, sector 2, deţine în administrare imobile înscrise în CF nr.216306.
Imobilul nou construit „Bloc alimentar”- C34 a fost edificat pe terenul aflat în proprietatea publică
a statului şi înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public cu nr. MFP
121587, pe locul fostului imobil „Bloc alimentar - C6” scos din funcţiune şi demolat în
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 570/2011 privind trecerea din domeniul
public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului
Sănătăţii, pentru Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" Bucureşti, în vederea
scoaterii din funcţiune şi demolării acestora.
Prin adresa nr. 530850/526013/04.02.2016, Ministerul Finanţelor Publice consideră că imobilul
nou construit „bloc alimentar” aparţine domeniului public al statului, drept pentru care poate
face obiectul unui act normativ privind includerea în inventarul centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului.
În acest sens, Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş” prin adresa nr. 931/01.02.2017
solicită înscrierea în inventarul centralizat al imobilului construcţie C34 – „bloc alimentar” înscris
în CF nr. 216306, regim de înălţime S+P+1E , suprafaţă construită la sol de 726 mp şi suprafaţă
construită desfăşurată de 1583,10 mp, având valoarea de 6.361.472,19 lei.
Imobilul a fost edificat conform autorizaţiei de construire nr. 150/6”G”/09.04.2012 şi recepţionat
cu procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 575/20.01.2015. La data de 03.02.2017
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prin procesul verbal nr 1056/03.2017 s-a admis recepţia finală a lucrării de investiţie cu valoarea
de 6.361.472,19 lei.
Valoarea înscrisă în procesele verbale de recepţie a lucrărilor (nr. 575/20.01.2015 şi nr.
1056/03.02.2017) nu a suferit modificări până la data prezentă, conform adresei nr.
1940/28.02.2017, transmise de către institut.
Prin adresa nr. 1939/28.02.2017, Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”
declară că imobilul nu este supus unor cereri de revendicare, nu se află în litigii pe rolul instanțelor
judecătorești, nu este grevat de sarcini şi nu este închiriat/concesionat.
Proiectul a fost aprobat.
13.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar aferente părţii dintr-un
imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzute în anexa nr.40 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/2017/05/HGANEXA-4.pdf
Inițiator: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Ministerul Finanțelor
Publice
Avizatori: Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Scopul prezentului act normativ este acela de a actualiza, ca urmare a reevaluării, inventarul
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului aflat în administrarea Autorității Naționale
de Reglementare în Domeniul Energiei, și anume:
- modificarea valorii de inventar a bunului cu nr. MFP 145400, cod de clasificare 8.29.06 „Clădire
administrativă” ca urmare a reevaluării, la valoarea de 2.173.600 lei.
Proiectul a fost aprobat.
14.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 3-a
Adunare Generală şi Conferinţă Internaţională a Asociaţiei Mondiale a Organismelor Electorale
(A-WEB)
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HGANEXE-1.pdf
Inițiator: Autoritatea Electorală Permanentă
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
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Sinteză conținut:
Prin prezentul act normativ se propune organizarea de către Autoritatea Electorală Permanentă
în parteneriat cu A-WEB, în perioada 30 august - 3 septembrie 2017, a celei de-a 3-a Adunări
Generale şi Conferinţe Internaţionale a Asociaţiei Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB).
Adunarea Generală A-WEB reprezintă forul decizional al A-WEB. Adunarea cuprinde 106
membri ai săi și se întruneşte la fiecare doi ani. În anul 2015, Autoritatea Electorală Permanentă
a obținut vicepreședinția Asociației Mondiale a Organismelor de Electorale, iar în anul 2017 va
prelua preşedinţia organizației.
Principalele obiective ale evenimentului organizat de către Autoritatea Electorală
Permanentă în parteneriat cu A-WEB sunt următoarele:
- evaluarea rolului cooperării la nivel global între organismele de management electoral în
definirea şi dezvoltarea de standarde comune de utilizare a noilor tehnologii care pot fi
folosite în alegeri;
- etapele din timpul proceselor electorale în care este benefică utilizarea noilor tehnologii
și riscurile pe care le prezintă adaptarea legislaţiei electorale în vederea facilitării
implementării acestora în alegeri;
- schimbul de experienţă între oficialii electorali şi valorificarea expertizei mondiale şi a
practicilor referitoare la tehnologizarea proceselor electorale.
Autoritatea Electorală Permanentă va trebui să asigure următoarele:
cazarea pentru 4 nopți și transportul intern al participanţilor internaţionali;
o recepţie de bun venit cu un nivel de protocol înalt, corespunzător funcţiilor şi demnităţilor
ocupate de participanţi;
- materialele informative şi de lucru ale evenimentului;
- materiale vizuale cu sigla Autorităţii Electorale Permanente și a Asociației Mondiale a
Organismelor Electorale (A-WEB) constând în afişe, pliante, cadouri simbolice etc.;
- serviciile de interpretariat în limbile de lucru ale evenimentului (engleză, franceză, română,
spaniolă, arabă, rusă);
- trataţiile şi pauzele de cafea pentru toţi participanţii;
- publicitatea evenimentului;
- sala pentru desfăşurarea evenimentului şi un birou pentru secretariat, punct de înregistrare
participanți, centru media, spațiu expozițional, sălile pentru evenimente conexe.
De asemenea, având în vedere gradul de expunere mediatică şi vizibilitatea internaţională a
evenimentului, Autoritatea Electorală Permanentă intenţionează să organizeze manifestări
cultural-artistice şi vizite la obiective turistice pentru participanţi.
Evenimentul va fi organizat în Municipiul București și se estimează prezența unui număr
minim de 180 de participanți dintre care 120 de participanți internaționali și 60 de participanți
din România.
Având în vedere necesitatea organizării în condiţii optime a celei de-a 3-a Adunări Generale
şi Conferinţe Internaţionale a Asociaţiei Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB), prin
prezenta Hotărâre a Guvernului se propune spre aprobare stabilirea unor normative specifice de
cheltuieli privind:
- cazarea participanţilor internaționali – 350 lei/persoană/zi, cheltuiala totală fiind estimată la
168.000 lei cu TVA;
-
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- transportul intern al participanților internaționali – 150 lei/persoană, cheltuiala totală fiind
estimată la 18.000 lei cu TVA;
- organizarea unei recepții de bun venit – 100 lei/persoană, cheltuiala totală fiind estimată la
12.000 lei cu TVA;
- materialele informative și de lucru ale evenimentului – 198 lei/persoană, cheltuiala totală fiind
estimată la 23.760 lei cu TVA;
- materialele promoționale care trebuie distribuite participanților – 298 lei/persoană, cheltuiala
totală fiind estimată la 35.760 lei cu TVA;
- fotografii şi manifestări cultural-artistice – 208 lei/persoană, cheltuiala totală fiind estimată la
24.960 lei cu TVA;
- vizitele la obiective turistice – 40 lei/persoană, cheltuiala totală, fiind estimată la 4.800 de lei cu
TVA;
- serviciile de interpretariat în limbile de lucru ale evenimentului – 744 lei/intepret/zi, cheltuiala
totală fiind estimată la 26.784 lei cu TVA;
- tratațiile și pauzele de cafea oferite participanților – 20 lei/persoană/zi, cheltuiala totală fiind
estimată la 2.400 lei cu TVA.
Prin derogare de la prevederile cap. I pct. 4, cap. II pct. 2 şi pct. 5 lit. C din Normele privind
organizarea în ţară a acţiunilor de protocol și a unor manifestări cu caracter cultural-științific,
precum și cheltuieli ce se pot efectua în acest scop de către instituțiile publice, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, în scopul organizării şi desfăşurării vizitelor, se propune
aprobarea invitării în ţară a unui număr maxim de 120 de persoane.
Cheltuielile privind cazarea și transportul intern al participanților internaționali, organizarea
unei recepții de bun venit, materialele informative și de lucru ale evenimentului, fotografiile şi
manifestările cultural-artistice, serviciile de interpretariat în limbile de lucru ale evenimentului,
materialele promoționale care trebuie distribuite participanților, precum şi vizitele la obiective
turistice sunt distincte faţă de tipurile de cheltuieli prevăzute de pct. 2 din Anexa nr. 2 la
Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu
modificările şi completările ulterioare. Aceste tipuri de cheltuieli se încadrează în categoria
„cheltuielilor pentru acţiuni de protocol cu caracter deosebit”, fiind necesară, prin urmare,
stabilirea limitelor maximale ale acestora.
În ceea ce priveşte tratațiile și pauzele de cafea oferite participanților arătăm că limitele
maxime de cheltuieli prevăzute de pct. 2 din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, au fost
majorate cu 13,5 lei/persoană/zi (20 lei/persoană/zi în loc de 6,5 lei/persoană/zi).
Proiectul a fost aprobat.
15.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public
al statului a unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat''
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-60.pdf
Inițiator: Secretariatul General al Guvernului
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Pag. 28 din 33

Sinteză conținut:
Prezentul proiect prevede transmiterea din domeniul privat al statului în domeniul public al
statului a unei părți din imobilul - construcție și terenul aferent în cotă indiviză, situat în Calea
Victoriei nr. 22-24, sector 3, București, aflat în administrarea RA-APPS.
După aprobarea prezentului act cu caracter individual și în acord cu dispozițiile Legii cadastrului
și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se va
proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică a statului.
Proiectul a fost aprobat.
16.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plății contribuției voluntare a României, în lei,
la fondul fiduciar al Organizației Națiunilor Unite pentru acoperirea cheltuielilor de participare a
delegațiilor insulelor mici în curs de dezvoltare la Conferinţa Organizației Națiunilor Unite la nivel
înalt privind sprijinirea implementării Obiectivului de dezvoltare durabilă 14: conservarea şi
utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi resurselor marine pentru dezvoltare durabilă, care va
avea loc la New York, Statele Unite ale Americii, în perioada 5-9 iunie 2017
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189602
Inițiator: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apelor și Pădurilor
Avizatori: -

Sinteză conținut:
Prin prezentul act normativ se creează cadrul legal pentru plata contribuţiei voluntare a României
la fondul fiduciar al Organizației Națiunilor Unite pentru acoperirea cheltuielilor de participare a
delegațiilor insulelor mici în curs de dezvoltare la Conferința Organizației Națiunilor Unite la nivel
înalt privind sprijinirea implementării Obiectivului de dezvoltare durabilă 14: conservarea și
utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru dezvoltare durabilă, care va
avea loc la New York, Statele Unite ale Americii, în perioada 5-9 iunie 2017.
Proiectul a fost aprobat.
17.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de
susținere a produsului tomate în spaţii protejate”, beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate,
modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum şi
modalitățile de verificare şi control
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189587
Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
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Sinteză conținut:
Prezenta hotărâre modifică și completează prevederile Hotărârii Guvernului nr. 39/2017 privind
modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor
de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”,
beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii
anuale totale a acestuia, precum și a modalităților de verificare și control, după cum urmează:
- se modifică alin. (2) al art. 5 în sensul că valorificarea producției de tomate din cadrul
Programului să se facă în perioadele ianuarie - 15 iunie, inclusiv și/sau noiembrie - 20
decembrie, inclusiv.
- producătorii agricoli înscriși în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a
produsului tomate în spații protejate, care vând tomatele în spații de vânzare precum
piețe agroalimentare, târguri și piețe ambulante vor purta elemente de identificare.
- elementele de identificare și procedura de distribuire a acestora, precum și tipul
cheltuielilor aferente se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
- se prevede ca suportarea cheltuielilor aferente identificării producătorilor beneficiari ai
Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate să se realizeze din
resursele financiare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la capitolul
83.01 ”Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare”, titlul ”Bunuri si servicii”.
Prin modificările și completările prevăzute se urmărește eficientizarea activității sectorului
tomate produse în spații protejate, asigurarea necesarului de consum intern din producția
autohtonă de produse agricole, respectiv tomate, realizarea unei proceduri de identificare a
producătorilor autohtoni de tomate și o corectă informare a consumatorilor.
De asemenea, se urmărește obținerea unor produse de calitate, competitive cu cele de pe piața
europeană și numai, precum și o eficiență economică în realizarea și valorificarea acestora.
Proiectul a fost aprobat.
18.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile
legii, a funcției publice de prefect al județului Bihor de către domnul Claudiu-Adrian Pop
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189592
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne
Avizatori: Proiectul a fost aprobat.

19.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în
condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bihor de către domnul Ioan Mihaiu
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189593
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Avizatori: Proiectul a fost aprobat.
III.

MEMORANDUMURI

1.
MEMORANDUM cu tema: Lansarea oficială a campaniei de promovare a candidaturii
României pentru obţinerea unui mandat de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al
ONU, în perioada 2020-2021
Inițiator: Ministerul Afacerilor Externe
Avizatori: Proiectul a fost aprobat.
2.
MEMORANDUM cu tema: Aprobarea desemnării punctului de contact naţional pentru
asigurarea schimbului operativ de informaţii relevante cu privire la persoanele care se
deplasează în alte ţări în scopul comiterii de fapte teroriste, în conformitate cu art. 7 al
Protocolului Adiţional de la Riga la Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului
Inițiatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne
Avizatori: Ministerul Justiției, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe
Proiectul a fost aprobat.
3.
MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul
României şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile şi
imunităţile acordate OIAC
Inițiator: Ministerul Afacerilor Externe
Avizatori: Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor Publice
Proiectul a fost aprobat.
4.
MEMORANDUM cu tema: Reglementarea programelor profesionale de tip internship în
România
Inițiator: Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul
Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului
Avizatori: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,
Ministerul Finanțelor Publice
Proiectul a fost aprobat.
5.
MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării ''Protocolului de cooperare în
domeniul educaţiei între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei din
Republica Argentina pentru perioada 2017-2022''
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Inițiator: Ministerul Educației Naționale
Avizatori: Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Sănătății, Ministerul
Afacerilor Externe
Proiectul a fost aprobat.
6.
MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării ''Protocolului între Ministerul
Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Federaţia Rusă privind
colaborarea în domeniul educaţiei pentru anii 2017-2022''
Inițiator: Ministerul Educației Naționale
Avizatori: Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Sănătății, Ministerul
Afacerilor Externe
Proiectul a fost aprobat.
7.
MEMORANDUM cu tema: Finalizarea negocierilor şi semnarea Protocolului de
implementare între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei a Acordului între
Comunitatea Europeană şi Ucraina privind readmisia persoanelor
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Proiectul a fost aprobat.

8.
MEMORANDUM cu tema: Amendamente formulate de Ministerul Finanţelor Publice cu
privire la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Inițiator: Ministerul Pentru Relația cu Parlamentul
Avizatori: Proiectul a fost aprobat.
9.
MEMORANDUM cu tema: Asigurarea pentru 24 medici specialişti în ortopedie şi
traumatologie din Republica Moldova a unor stagii practice în domeniul endoprotezării în spitale
din Bucureşti
Inițiator: Ministerul Sănătății
Avizatori: Ministerul Educației Naționale, Ministerul Afacerilor Externe
Proiectul a fost aprobat.
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10.
MEMORANDUM cu tema: Adoptarea Declaraţiei Guvernului României de asumare a
aplicării Definiţiei de lucru a antisemitismului, adoptată de Alianţa Internaţională pentru
memoria Holocaustului
Inițiator: Secretariatul General al Guvernului
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din
România “Ellie Wiesel”
Proiectul a fost aprobat.
11.
MEMORANDUM cu tema: Acordarea unui ajutor de restructurare Companiei Naționale a
Uraniului SA în vederea restabilirii viabilității pe termen lung a companiei
Inițiator: Ministerul Energiei
Avizatori: Proiectul a fost aprobat.
12.
MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de stat de minimis – Programul
pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii “Start-up Nation - România“ în
politicile economico-bugetare și financiare ale statului român
Inițiator: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
Avizatori: Proiectul a fost aprobat.

Ședința a continuat cu prezentarea informărilor și punctelor de vedere incluse pe ordinea de zi.

Briefingul de presă susţinut de purtătorul de cuvânt al guvernului, Alina Petrescu, la finalul şedinţei
de guvern poate fi urmărit aici: http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/briefing-de-presasustinut-de-purtatorul-de-cuvant-al-guvernului-alina-petrescu-la-finalul-sedintei-de-guvern
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