Sinteza rezultatelor activității Ședinței Guvernului din 27 aprilie 2017

1. Lista nominală a participanților (Miniștri sau, după caz,Secretari de Stat/Secretari Generali):
La şedinţa din 27 aprilie 2017, ce a început la ora 15:30, au participat:
Sorin Mihai Grindeanu, Prim-ministru,
Sevil Shhaideh, Viceprim-Ministru, Ministrul
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice
și Fondurilor Europene
Grațiela Leocadia Gavrilescu, ViceprimMinistru, Ministrul Mediului,
Carmen Daniela Dan, Ministrul Afacerilor
Interne,
Monica-Dorina Gheorghiță, Secretar de
Stat, Ministerul 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,
Gigel Paraschiv, Secretar de Stat, Ministerul
Educației Naționale,
Lia-Olguța Vasilescu, Ministrul Muncii și
Justiției Sociale,
Mihai Tudose, Ministrul Economiei,
Toma Florin Petcu, Ministrul Energiei,
Maria Magdalena Grigore, Secretar de Stat,
Ministerul Transporturilor,
Harry-Ilian Laufer, Secretar de Stat,
Ministerul pentru Mediul de Afaceri,
Comerț și Antreprenoriat,

Florian Dorel Bodog, Ministrul Sănătății,
Ioan Vulpescu, Ministrul Culturii și
Identității Naționale,
Simona Olimpia Negru, Secretar de Stat,
Ministerul Apelor și Pădurilor,
Șerban 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 Păstîrnac, Ministrul pentru
Românii de Pretutindeni,
Gabriel Petrea, Ministrul Consultării Publice
și Dialogului Social,
Viorel Ilie, Ministrul pentru Relația cu
Parlamentul,
Rovana Plumb, Ministrul delegat pentru
Fondurilor Europene,
Bogdan Mănoiu, Secretar de Stat pentru
Afaceri Europene, Ministerul Afacerilor
Externe
Mihai Busuioc, Secretar General al
Guvernului
Alina Petrescu - Consilier de Stat,
Purtător de Cuvânt al Guvernului

Declarațiile susținute de Prim-Ministrul Sorin Grindeanu, de la începutul ședinței de guvern, pot fi
accesate aici: http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/declaratii-sustinute-de-premierulsorin-grindeanu-la-inceputul-edintei-de-guvern1493310693
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2. Agenda Şedinței de Guvern şi informaţii privind actele normative dezbătute

I. PROIECTE DE LEGI
1.
PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între România şi Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi
respectiv la Bucureşti la 29 noiembrie 2016
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/LEGE-3.pdf
Inițiator: Ministerul Finanélor Publica
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul delegat
pentru Afaceri Europene, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Scopul acordului propus de BERD este de a confirma și de a complete statutul, imunitățile ,
privilegiile și scutirile acordate Băncii pe teritoriul României și de a stabili statutul reprezentanței
BERD și al personalului acesteia în România. De asemenea, alte aspecte relevante care sunt
tratate în acord se referă la:
 Implicațiile fiscale din perspective taxei pe valoarea adăugată, accizelor și taxelor
vamale, respectiv faptul că scutirile sau excluderile din sfera TVA, accizelor și taxelor
vamale se pot aplica numai în măsura în care nu contravin legislației europene în aceste
domenii;
 Definirea și diferențierea tipurilor de persoane cărora li se aplică prevederile acestui
acord – personalul băncii, șeful reprezentanței, adjunctului șefului reprezentanței,
persoane aflate în întreținere, funcționar în serviciul privat.
Acordul cuprinde de asemenea prevederi privind imunitatea de jurisdicție și de execuție, servicii
de care beneficiază Reprezentanța BERD în România, libertăți acordate prin Acord, precum și
clauze referitoare la intrarea în vigoare și încetarea valabilității Acordului.
Proiectul a fost aprobat.
2.
PROIECT DE LEGE privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor
financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/LG.pdf
Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
Avizatori: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Comunicațiilor și Societății
Informaționale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene,
Ministerul Justiției
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Sinteză conținut:
Prezentul proiect prevede:


















Desemnarea unei singure autorități competente responsabilă cu supravegherea publică
a auditorilor financiari și a firmelor de audit, pentru a îmbunătăți transparența
procedurilor de supraveghere a auditorilor financiari și pentru a permite asumarea într-o
mai mare măsură a responsabilității acestora. În prezent, există un sistem de
supraveghere din care pot face parte și organismele profesionale. Directiva 2014/56/UE
a eliminat posibilitatea ca organismele profesionale să fie desemnate ca autorități
competente;
Introducerea prevederii potrivit căreia autoritatea de supraveghere publică trebuie să fie
condusă de nepracticieni. În prezent, există posibilitatea ca din consiliul autorității de
supraveghere publică să facă parte și o minoritate formată din practicieni;
Împuternicirea autorității de supraveghere publică cu suficiente competențe pentru a-și
îndeplini în mod eficient atribuțiile. Autoritatea trebuie să dispună de resurse umane și
financiare suficiente și sigure pentru a-și îndeplini atribuțiile;
Unificarea noțiunilor de „auditor statutar” (noțiune introdusă prin OUG nr. 90/2008
pentru a desemna persoanele fizice care sunt autorizate să efectueze activitatea de
audit statutar) și de „auditor financiar” (noțiune introdusă prin OUG nr. 75/1999 pentru
a desemna persoanele fizice care sunt autorizate să efectueze activitatea de audit
financiar), în sensul existenței unei singure autorizări și, implicit, a unei singure calități,
respectiv aceea de „auditor financiar”, care desemnează persoanele fizice autorizate să
efectueze activitatea de audit financiar (inclusiv activitatea de audit statutar);
Uniformizarea termenilor utilizați în legislație, respectiv extinderea denumiriigenerice de
„firme de audit” (noțiune introdusă prin OUG nr. 90/2008 pentru a desemna persoanele
juridice de drept privat care efectuează activitatea de audit statutar) la toate persoanele
juridice de drept privat care desfășoară activități de audit financiar (inclusiv activitatea
de audit statutar);
Clarificarea distincției dintre „auditul statutar” și „auditul financiar” din dreptul privat, în
sensul că între cele două noțiuni există o relație de tipul parte – întreg și cu precizarea
activităților care sunt conținute de fiecare noțiune în parte;
Introducerea posibilității de delegare a unor atribuții ale autorității de supraveghere
publică către organismul profesional (Camera Auditorilor Financiari din România,
denumită în continuare CAFR). Organismul profesional, CAFR, nu mai este autoritate
competentă dar, în condițiile stabilite de lege și de autoritatea de supraveghere publică,
poate dobândi, prin delegare, cu înștiințarea Comisiei Europene, anumite atribuții;
Înființarea Comisiei de disciplină a CAFR și stabilirea în sarcina acesteia a unei
competențe disciplinare referitoare la faptele care au legătură cu activitățile de audit
financiar, altele decât activitatea de audit statutar;
Introducerea răspunderii administrativ-disciplinare în ceea ce privește activitatea
membrilor Consiliului CAFR referitoare la îndeplinirea atribuțiilor delegate CAFR, în
condițiile delegării unor atribuții ale autorității de supraveghere publică către CAFR și a
sancționării persoanelor din conducerea CAFR, responsabile de neîndeplinirea sau de
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îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor delegate. În ceea ce privește răspunderea
disciplinară, Directiva 2014/56/UE prevede un regim sancționatoriu mixt care cuprinde
atât sancțiuni pecuniare, cât și sancțiuni care privesc interdicția exercitării activității,
temporar sau definitiv;
Întrucât se impune o flexibilizare în procesul decizional la nivelul autorității de
supraveghere, deciziile urmează a fi luate de președintele acesteia. În luarea deciziilor,
președintele este sprijinit de membrii Consiliului superior.

Proiectul a fost aprobat.
II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1.
PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea articolului 11
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/188695
Inițiator: Secretariatul General al Guvernului
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ministerul
pentru Relatia cu Parlamentul
Sinteză conținut:
Modificarea art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2008, respectiv se
prevede faptul că numirea președintelui și a vicepreședinților ANCOM, se realizează pe baza
propunerii Guvernului, de către cele două camere ale Parlamentului reunite în ședință comună,
cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți.
Propunerile nominalizează candidații la funcțiile de președinte și vicepreședinte şi se înaintează
birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în termen de 30 zile de la data
vacantării funcțiilor.
Măsura este justificată de necesitatea corelării între statutul juridic al ANCOM, de autoritate
administrativă autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub control parlamentar și
modalitatea de numire a conducerii acestei autorități.
Totodată, această soluție legislativă oferă cele mai importante garanții de independență,
coerență și stabilitate funcțională a ANCOM.
Proiectul a fost aprobat.
III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016
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Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-38.pdf
Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
Avizatori:, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Comunicațiilor și Societății
Informaționale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene,
Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
A. Titlul I - Dispoziții generale

La art. 11 din Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 84/2016 care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2017, s-au introdus prevederi care dau
posibilitatea persoanelor impozabile care se reînregistrează în scopuri de TVA după ce au avut
codul de înregistrare anulat în baza prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) - e) și h) din Codul fiscal
de a deduce taxa aferentă achizițiilor efectuate în perioada în care au avut codul anulat, precum
și de a emite facturi pentru livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în perioada
respectivă, astfel încât beneficiarii să își poată exercita la rândul lor dreptul de deducere a TVA
pentru achizițiile efectuate de la aceste persoane în perioada în care nu au avut cod de TVA.
Se introduce pct. 51 în Norme care conține dispoziții procedurale în funcție de modul în care au
acționat în perioada respectivă persoanele impozabile care au avut codul de TVA anulat,
precum și exemple pentru o aplicare unitară a noilor prevederi. La alin. (5) al acestui punct se
prevede că dispozițiile referitoare la emiterea de facturi conform art. 11 alin. (6) și (8) din Codul
fiscal nu sunt aplicabile în cazul persoanelor impozabile care nu au obligația de a emite facturi
conform art. 319 din Codul fiscal, întrucât la art. 319 din Codul fiscal se prevăd excepții de la
obligația de a emite facturi, cum ar fi în cazul operațiunilor scutite fără drept de deducere
conform art. 292 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, livrărilor de bunuri prin magazinele cu
amănuntul și prestărilor de servicii către populație pentru care este obligatorie emiterea de
bonuri fiscale conform legislației specifice, etc.
B. Titlul II - Impozitul pe profit
1. Modificările introduse la art.22 din Codul fiscal prin prevederile Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 84/2016 impun clarificări și corelări în aplicare pentru drepturile de utilizare a
programelor informatice, în sensul că acestea trebuie să fie achiziţionate şi utilizate începând cu
data de 1 ianuarie 2017.
2. Reformularea exemplului 1 dat în aplicarea prevederilor art.23 lit.c) din Codul fiscal, cu
menționarea distinctă a valorii fiscale a titlurilor de participare vândute, în funcție de modul de
dobândire al acestora, luând în considerare și prevederile art.7 pct.44 lit.b) din Codul fiscal.
3. Prezentarea unui exemplu privind aplicarea prevederilor art. 25 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal,
care clarifică modul de aplicare a principiului de alocare a cheltuielilor nedeductibile aferente
veniturilor neimpozabile.
4. Clarificări legate de determinarea capitalului împrumutat, în sensul că, se includ în capitalul
împrumutat, indiferent de data la care acestea au fost contractate, creditele şi împrumuturile cu
excepția celor prevăzute la alin. (6) al art. 27 din Codul fiscal.
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5. Clarificarea perioadei în care se reportează suma cheltuielilor cu dobânzile şi cu pierderea
netă din diferenţe de curs valutar nedeductibile în perioada de calcul, în sensul că, perioada de
reportare este nelimitată în timp.
6. Sunt introduse precizări referitoare la recuperarea pierderii fiscale de către contribuabilii care,
începând cu data de 1 februarie 2017, aplică sistemul de impunere pe veniturile
microîntreprinderilor, astfel:
a) pierderea fiscală înregistrată în anii anteriori anului 2017 se recuperează potrivit prevederilor
art. 31 din Codul fiscal, anul 2017 fiind considerat un singur an fiscal în sensul celor 7 ani
consecutivi;
b) pierderea fiscală din perioada 1 ianuarie - 31 ianuarie 2017 inclusiv, înregistrată de către un
contribuabilul care, în această perioadă, a fost plătitor de impozit pe profit, se recuperează,
potrivit prevederilor art. 31 din Codul fiscal, de la data la care contribuabilul revine la sistemul
de plată a impozitului pe profit, iar anul 2018 este primul an de recuperare a pierderii, în sensul
celor 7 ani consecutivi;
c) în cazul în care contribuabilul revine, în cursul anului 2017, la sistemul de plată a
impozitului pe profit potrivit art. 48 alin.(52), respectiv art. 52 din Codul fiscal, pierderea fiscală
înregistrată în perioada 1 ianuarie - 31 ianuarie 2017 inclusiv, este luată în calcul la stabilirea
rezultatului fiscal aferent perioadei în care a redevenit plătitor de impozit pe profit, înaintea
recuperării pierderilor fiscale din anii precedenţi anului 2017, şi se recuperează potrivit art. 31
din Codul fiscal, începând cu anul 2018, în limita celor 7 ani consecutivi. Perioada în care
contribuabilul redevine plătitor de impozit pe profit nu este considerată an fiscal în sensul celor
7 ani consecutivi.
C. Titlul III - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
1. Clarificarea neaplicării prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor
activități, de către persoanele juridice române care nu au depășit echivalentul în lei a 100.000
euro îndeplinind și celelalte condiții prevăzute la art. 47 din Codul fiscal, și care desfășoară ca
activitate principală sau secundară activități corespunzătoare următoarelor coduri CAEN: 5510
– „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, 5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi
perioade de scurtă durată”, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 – „Alte
servicii de cazare”, 5610 – „Restaurante”, 5621 – „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru
evenimente”, 5629 – „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”, 5630 – „Baruri şi alte activităţi de
servire a băuturilor”. Aceste persoane juridice române aplică, începând cu 1 ianuarie 2017,
prevederile Titlului III „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” din Codul fiscal.
2. Ca urmare a modificării uneia dintre condițiile de încadrare în categoria microîntreprinderilor,
respectiv a celei referitoare la limita veniturilor realizate în anul precedent, prin creșterea de la
100.000 euro la 500.000 euro, sunt introduse precizări referitoare la aplicarea sistemului de
impozitare pe veniturile microîntreprinderilor în cazul persoanelor juridice române plătitoare de
impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse între 100.001 –
500.000 euro, inclusiv, echivalentul în lei.
3. De asemenea, sunt introduse clarificări legate de menținerea, după data de 1 februarie 2017,
a statutului de plătitor de impozit pe profit pentru microîntreprinderile care, potrivit prevederilor
art. 48 alin.(5) sau alin.(52), din Codul fiscal, au optat să aplice prevederile titlului II din Codul
fiscal, până la data de 31 ianuarie 2017 inclusiv, în condițiile în care, potrivit acestor prevederi
legale, opţiunea exprimată este definitivă.
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4. Totodată, au fost introduse clarificări referitoare la situațiile în care persoanele juridice
române plătitoare de impozit pe profit la data de 31 ianuarie 2017 care devin microîntreprinderi
începând cu data de 1 februarie 2017, optează să aplice prevederile art. 48 alin.(5 2) din Codul
fiscal, în perioada 1 februarie – 31 martie 2017 inclusiv, în sensul că aceste persoane juridice
române calculează, declară și plătesc impozitul pe profit aferent trimestrului I 2017 luând în
considerare veniturile şi cheltuielile realizate începând cu 1 februarie 2017. Aceste precizări
reglementează modalitatea de calcul, declarare și plată a impozitului pe profit în sensul că, în
acest caz, lunile aferente trimestrul I 2017 sunt februarie și martie 2017, impozitul pe profit
aferent lunii ianuarie 2017 fiind determinat potrivit metodologiei prevăzută la art. 48 alin.(7) din
Codul fiscal.
5. Clarificări cu privire la aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, în
sensul că, persoanele juridice române plătitoare de impozit specific unor activități potrivit
prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități nu intră sub incidența
prevederilor art. 48 alin. (7) din Codul fiscal, respectiv nu aplică sistemul de impunere pe
veniturile microîntreprinderilor începând cu data de 1 februarie 2017, chiar dacă realizează
venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN pentru care aplică
sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit.
6. În contextul modificării cotelor de impozitare au fost corelate regulile privind
menţinerea/modificarea cotei de impozitare în situațiile în care numărul de salariați variază.
7. Ca urmare a modificării prevederilor referitoare la limita veniturilor realizate în anul
precedent, respectiv prin creșterea de la 100.000 euro la 500.000 euro, echivalentul în lei, sunt
introduse precizări legate de verificarea condiției de încadrare în nivelul veniturilor de 500.000
euro, echivalentul în lei, precum și precizări legate de veniturile din consultanță și management
care sunt luate în calcul pentru determinarea ponderii de 20%, în cursul anului, de către
persoanele juridice române care aplică sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor
începând cu 1 februarie 2017.
D. Titlul IV- Impozitul pe venit
1. S-a clarificat modalitatea de aplicare a scutirii de la plata impozitului pe veniturile din
salarii și asimilate salariilor, a persoanelor fizice care desfășoară activități, pe bază de
contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, inclusiv cu timp parțial
de lucru, cu un angajator, persoană juridică română ce desfăşoară activităţi sezoniere
dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor
activităţi, în cursul unui an.
Astfel, se reglementează necesitatea identificării codurilor C.A.E.N. corespunzătoare
activităților cu caracter sezonier desfășurate de angajator, precum și definirea caracterului
sezonier al unei activități.
2. Completarea normelor metodologice corespunzător prevederilor din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, în legătură cu:
- deducerea serviciilor medicale furnizate sub formă de abonament și a primelor de asigurare
voluntară de sănătate, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare suportate de angajaţi, în cadrul aceluiași plafon stabilit la
nivelul anului, ca fiind echivalentul în lei al sumei de 400 euro, la stabilirea bazei impozabile
lunare pentru veniturile din salarii obținute la funcția de bază;
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- verificarea încadrării deducerilor respective în plafonul anual, în cazul angajatului care
se mută în cursul anului la un alt angajator, pe baza datelor din documentele justificative
eliberate de către angajatorul anterior privind nivelul deducerilor acordate până la momentul
mutării.
3. Clarificarea modalității de aplicare a regimului fiscal stabilit în cazul transferului dreptului
de proprietate sau a dezmembrămintelor acestuia, pentru proprietățile imobiliare din
patrimoniul afacerii, în sensul prezentării anumitor documente, respectiv certificatul de
înregistrare sau certificatul de înregistrare fiscală, după caz, și extrasul de carte funciară din
care să rezulte că imobilul face parte din patrimoniul afacerii.
De asemenea, au fost abrogate definițiile referitoare la data dobândirii imobilelor
înstrăinate în funcție de care se impozitau veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din
patrimoniul personal, care nu mai sunt relevante în contextul actualelor dispoziții ale art. 111
alin. (1) din Codul fiscal în vigoare.
4. Introducerea prevederilor referitoare la clarificarea modalității de acordare a plafonului
neimpozabil de 450.000 lei, precum și la stabilirea venitului impozabil în vederea determinării
impozitului datorat pentru veniturile obținute din transferul dreptului de proprietate şi al
dezmembrămintelor acestuia asupra proprietăților imobiliare, prin acte juridice între vii, inclusiv
în cazul unor operațiuni de transfer cum sunt: aportul la capitalul social, schimbul de proprietăți
imobiliare, precum și transferul unei proprietăți deținute în coproprietate sau în devălmășie,
transferul prin hotărâre judecătorească.
Precizarea excluderii din valoarea tranzacției proprietăților imobiliare din patrimoniul personal,
luată în calcul la stabilirea venitului impozabil, a TVA aferentă, în cazul în care aceasta se aplică
tranzacției respective.
5. Alte corelări de natură tehnică.
E. Titlul V - ”Contribuţii sociale obligatorii”
1. Corelarea prevederilor referitoare la bazele lunare de calcul al contribuțiilor de asigurări
sociale și al contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor care realizează
venituri din salarii și asimilate salariilor, raportată la eliminarea dispozițiilor referitoare la
plafonul maxim reprezentând valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.
2. Clarificarea modului de încadrare a bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate în plafonul minim reprezentând valoarea a douăsprezece salarii de bază minime
brute pe ţară, în sensul în care se au în vedere veniturile din salarii sau asimilate salariilor,
veniturile din investiții și/sau din alte surse.
3. Se introduc prevederi prin care se clarifică baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de
sănătate, în cazul veniturilor din dividende.
F. Titlul VI - Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe
reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România
1. Se abrogă normele metodologice care conțin prevederi referitoare la declarația informativă
privind impozitul reținut pentru veniturile cu regim de reținere la sursă/venituri scutite, pe
beneficiari de venit, depusă de plătitorii de venituri întrucât acest formular a fost aprobat prin
Ordinul nr. 3695/2016 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
2. Se modifică normele metodologice care fac referire la faptul că forma declarației anuale
privind impozitul pe reprezentanțe precum și a declarației fiscale în cazul înființării sau
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desființării reprezentanței în cursul anului se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice,
întrucât formularul și instrucțiunile de utilizare se reproiectează și se aprobă prin ordin al
preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

G. Titlul VII – Taxa pe valoarea adăugată
1. Prin modificarea pct. 4 alin. (7) din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal se
propune ca numai în cazul bunurilor imobile deținute în devălmășie de o familie, eventualele
obligații privind TVA pentru vânzarea acestor bunuri să revină unuia dintre soți. Această
modificare este necesară pentru că numai în situația în care nu se poate stabili cota-parte care
revine fiecăruia dintre soți, unul dintre aceștia va îndeplini eventualele obligații privind TVA în
cazul vânzării. În situația în care soții dețin cote-părți din bunul imobil, fiecare dintre soți se
consideră că efectuează o livrare și aplică regimul TVA corespunzător.
2. La data de 1 ianuarie 2017 au intrat în vigoare prevederile art. 13b din Regulamentul de
punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de
punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea
adăugată, astfel cum a fost modificat și completat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 1042/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013, prin care se definește bunul imobil pentru
aplicarea unitară la nivelul UE a prevederilor legate de serviciile efectuate în legătură cu un bun
imobil. În consecință, la pct. 16 din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal a fost
introdusă o normă de trimitere la aceste prevederi din Regulament.
3. Prin modificarea prevederilor pct. 32 alin. (3) din normele metodologice de aplicare a Codului
fiscal, în cazul desființării totale sau parţiale a contractului pentru livrarea de bunuri sau
prestarea de servicii, înainte de efectuarea acestora, dar pentru care au fost emise facturi în
avans, se elimină limitarea ajustării bazei de impozitare a TVA în situația în care părţile
renunţă la contract de comun acord sau ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti sau a unui
arbitraj, întrucât legea nu distinge cu privire la modul în care contractele sunt desființate. Astfel,
ulterior acestei modificări, se va putea ajusta baza de impozitare TVA în toate situațiile în care
au fost emise facturi în avans și se desființează total sau parțial contractul pentru livrarea de
bunuri sau prestarea de servicii, înainte de efectuarea acestora, indiferent dacă părțile renunță
de comun acord sau unilateral la contract.
4. În cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa
ca urmare a falimentului beneficiarului sau ca urmare a punerii în aplicare a unui plan de
reorganizare admis și confirmat printr-o sentință judecătorească, prin care creanța creditorului
este modificată sau eliminată, la pct. 32 alin. (6) din normele metodologice de aplicare a
Codului fiscal se propune ca ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugată,
prevăzută la art. 287 lit. d) din Codul fiscal, să fie permisă în termen de 5 ani de la data de 1
ianuarie a anului următor celui în care s-a pronunțat hotărârea judecătorească de confirmare a
planului de reorganizare, respectiv hotarârea judecătorească de închidere a procedurii
prevăzute de legislaţia insolvenţei, sub sancțiunea decăderii. Necesitatea acestei modificări este
determinată de durata foarte mare a procedurilor de reorganizare/de faliment, existând în
prezent situații în care persoanele impozabile care ar fi putut beneficia de această facilitate să
nu își poată ajusta baza de impozitare TVA, întrucât era depășită perioada de prescripție
prevăzută de Codul de procedură fiscală.
5. Se propune modificarea pct. 34 alin. (3) din normele metodologice de aplicare a Codului
fiscal, astfel încât în cazul bunurilor importate să fie exclusă din baza de impozitare în vamă a
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TVA contravaloarea lucrărilor/evaluărilor asupra bunurilor mobile corporale, indiferent dacă
serviciile respective sunt efectuate în sau în afara Uniunii Europene, pentru un tratament fiscal
nediscriminatoriu.
6. Se propune modificarea pct. 37 alin. (5) din normele metodologice de aplicare a Codului
fiscal, în sensul excluderii unor coduri NC, având în vedere că bunurile respective sunt destinate
însămânțării și sunt supuse cotei reduse de TVA de 9% conform altei prevederi, respectiv art.
291 alin. (2) lit. h) din Codul fiscal, fără a mai fi necesare condițiile suplimentare pentru
aplicarea cotei reduse care sunt prevăzute la art. 291 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.
7. Se propune introducerea unui pct. 3 în cadrul pct. 74 alin. (1) lit. b) din norme în sensul că se
permite rambursarea TVA în temeiul art. 302 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal pentru achizițiile
efectuate în România de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană care au
efectuat prestări de servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau de televiziune
către persoane neimpozabile stabilite în România, supuse regimului special prevăzut la art. 314
din Codul fiscal. De asemenea, se propune completarea alin. (5) al pct. 74 din norme în sensul
exceptării persoanelor impozabile nestabilite în Uniunea Europeană care aplică regimul special
prevăzut la art. 314 din Codul fiscal de a desemna un reprezentant în România în scopul
rambursării TVA conform art. 302 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal.
8. Se propune modificarea pct. 78 alin. (6) lit. b) și c) din normele metodologice de aplicare a
Codului fiscal, în sensul eliminării obligației de ajustare a TVA deduse conform art. 304 alin. (1)
lit. c) din Codul fiscal în cazul bunurilor/serviciilor alocate inițial pentru operațiuni care dau drept
de deducere si alocate ulterior pentru operațiuni care nu dau drept de deducere, precum și în
cazul anulării înregistrării în scopuri de TVA în situația în care persoana nu avea dreptul să fie
înregistrată sau solicită scoaterea din evidența pesoanelor înregistrate în vederea aplicării
regimului special de scutire pentru mici întreprinderi, deoarece, potrivit legii, în aceste situații
prevalează prevederile art. 270 alin. (4), care reglementează colectarea taxei ca urmare a
faptului că situațiile respective sunt considerate autolivrări. Se menține obligația ajustării TVA
pentru serviciile neutilizate existente la data la care persoana impozabilă pierde dreptul de
deducere, deoarece în acest caz nu există prevederi în Codul fiscal care să reglementeze
colectarea taxei ca urmare a unei autoprestări.
9. Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 a fost modificat sistemul ajustărilor TVA
deductibile în cazul bunurilor de capital, ca urmare a deschiderii unui dosar EU PILOT de către
Comisia Europeană pe acest aspect prin care România a fost sesizată că nu aplică corect
prevederile art. 187 alin. (2) din Directiva 2006/112/CE. Astfel, până la 31 decembrie 2016,
ajustarea se realiza pentru toată taxa aferentă perioadei rămase, în timp ce după data de 1
ianuarie 2017 ajustarea se va efectua în cadrul perioadei de ajustare, care este de 20 de ani
pentru bunuri imobile și de 5 ani pentru alte bunuri de capital, ajustarea/an reprezentând 1/5
sau 1/20 din taxa dedusă inițial. A fost necesară elaborarea de norme de aplicare a acestor
prevederi, precum și modificarea exemplelor existente în norme în sensul noilor prevederi legale
privind ajustarea.
10. Se introduc dispoziții procedurale cu privire la aplicarea noului regim special forfetar pentru
agricultori introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 începând cu 1 ianuarie
2017. Normele delimitează sfera de aplicare a regimului special, transpunând prevederile
anexelor VII și VIII din Directiva 2006/112/CE. De asemenea, sunt prevăzute condițiile în care
beneficiarii vor putea deduce cota forfetară facturată de agricultorii care aplică regimul
forfetar.
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11. Se propune abrogarea pct. 107 din norme având în vedere că art. 329 din Codul fiscal în
aplicarea căruia au fost date aceste norme a fost abrogat prin Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 84/2016.
Proiectul a fost aprobat.
2.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul
României şi KfW, Frankfurt pe Main (KfW), prin scrisorile semnate la 30 iunie 2016 la Bucureşti,
respectiv la 21 decembrie 2016 la Frankfurt pe Main şi la 28 decembrie 2016 la Bucureşti, la
Acordul de împrumut şi finanţare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), şi România,
reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice al României (Împrumutat) şi Municipiul Timişoara
(Agenţia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro şi o
contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei
(Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la
Frankfurt pe Main la 24 martie 2010
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-39.pdf
Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Prin prezentul act normativ se propune aprobarea amendamentului convenit între Guvernul
României şi KfW, Frankfurt pe Main (KfW), prin scrisorile semnate la 30 iunie 2016 la București,
respectiv la 21 decembrie 2016 la Frankfurt pe Main şi la 28 decembrie 2016 la Bucureşti, la
Acordul de împrumut și finanțare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), și România,
reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice al României (Împrumutat) și Municipiul Timișoara
(Agenția de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro și o
contribuție financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timișoarei
(Infrastructura municipală faza a II-a). Acordul de împrumut și finanțare a fost semnat la
București la 22 decembrie 2009 și, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010 și ratificat
prin Legea nr. 229/2010.
Obiectivul programului a fost reabilitarea clădirilor declarate monumente istorice din cartierele
istorice ale Timișoarei, respectiv din cartierele Cetate, Iosefin și Fabric, acestea reprezentând
nuclee de atractivitate turistică pentru municipiul Timișoara.
Împrumutul a fost acordat pe o perioadă de 30 ani (2010 - 2039), din care 10 ani perioadă de
graţie (2010 - 2020), data limită de tragere a sumelor din împrumut, respectiv din grant, fiind
stabilită la 31 decembrie 2015. La acestă dată din împrumut era trasă suma de 586.437,87 euro
din care în cont, neutilizați, 236.773 euro, respectiv din grant era trasă suma de 5325 euro din
care în cont, neutilizați, 1769 euro.
Solicitarea Municipiului Timișoara de a folosi sumele neutilizate după data limită de tragere nu
a fost acceptată, astfel că la cererea băncii, în cursul lunii aprilie 2016 banii aflați în cont și
neutilizați au fost returnați către KfW.
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Deoarece KfW nu a transmis într-o perioadă rezonabilă de timp notificarea privind amendarea
Acordului de împrumut și finanțare, la data de 30 iunie 2016 Ministerul Finanțelor Publice a
transmis o scrisoare prin care se solicita KfW transmiterea amendamentului în care să se
precizeze valoarea sumelor efectiv utilizate, precum și noul grafic de rambursare.
Răspunsul KfW a venit la sfârșitul lunii decembrie 2016, răspuns prin care s-a transmis noul
grafic de rambursare, sumele efectiv trase și utilizate din împrumut (349.664,87 euro) cât și din
grant (3.556 euro), precum și modul de regularizare a unor sume ale comisionului de
angajament ce vor fi deduse din dobânda aferentă scadenței din 30 mai 2017.
Menţionăm că prezentul amendament nu determină noi condiţionalităţi economice faţă de cele
convenite iniţial între părţi şi nu implică costuri suplimentare pentru România.
Proiectul a fost aprobat.
3.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea art. 3 din Hotărârea
Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei
activităţi finanţate integral din venituri proprii şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.
865/2006 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activități
finanţate integral din venituri proprii
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-40.pdf
Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
Avizatori: Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Prin prezentul proiect se introduce posibilitatea obținerii de venituri de către Revista Finanţe
Publice şi Contabilitate și din serviciile de publicitate și reclamă, efectuate în urma încheierii de
contracte cu societăți de profil.
Totodată, se propune abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 865/2006 privind aprobarea înființării
pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei activități finanțate integral din venituri proprii,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 10 iulie 2006, având în vedere că
aceasta nu mai produce efecte, fiind caducă.
Proiectul a fost aprobat.
4.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea programului de interes naţional în domeniul
protecției drepturilor copilului pentru perioada 2017-2019
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-41.pdf
Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
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Avizatori: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,
Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Având în vedere:
- nevoile identificate la nivel național;
- interesul manifestat de DGASPC-uri pentru programele de interes naţional anterioare;
- solicitările din partea anumitor DGASPC-uri de a le sprijini în identificarea acestor tipuri
de servicii la nivelul altor direcții, întrucât la nivelul lor nu există servicii care să răspundă
nevoilor acestei categorii de copii;
- Rezultatele studiului „România: Copiii din sistemul de protecție a copilului” realizat de
Banca Mondiala și UNICEF cu sprijinul ANPDCA.
ANPDCA propune pentru perioada 2017-2019 următoarele programe de interes național (PIN):
PIN : „Servicii specializate pentru copilul cu tulburări de comportament”.
Prin acest program se urmărește înființarea a cel puţin 8 servicii de tip rezidențial destinate
copilului cu tulburări de comportament și a cel puțin 8 centre de zi destinate copilului cu
tulburări de comportament înființate, câte unul în fiecare regiune. Serviciile nou înființate vor fi
distribuite teritorial, astfel încât să asigure o dezvoltare echilibrată a tuturor zonelor din regiune
și să reducă decalajele existente în acest moment.
Principiul care va sta la baza înființării celor 8 servicii de tip rezidențial destinate copilului cu
tulburări de comportament este primordialitatea asigurării unui mediu familial. Prin urmare,
ele vor fi organizate și vor funcționa sub forma caselor de tip familial, în acord cu
angajamentele asumate prin Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor
copilului în ceea ce privește dezinstituționalizarea, respectiv închiderea centrelor de plasament
clasice.
De asemenea, personalul care va fi angajat în noile servicii va beneficia de formare în vederea
îmbunătăţirii cunoştinţelor şi abilităţilor necesare lucrului cu copiii.
Proiectul a fost aprobat.
5.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului
finanţelor publice locale
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HGANEXA-4.pdf
Inițiator: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Proiectul Codului finanțelor publice locale propune să sistematizeze şi să concentreze, într-o
structură unitară, reglementările din domeniul finanţelor publice locale, subordonate principiilor
descentralizării financiare şi autonomiei locale, respectiv:
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a)
b)
c)
d)

finanțele publice locale;
criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale;
administrarea impozitelor și taxelor locale;
procedura fiscală locală;

Prevederile Codului finanţelor publice locale se completează cu cele ale prevederilor Legii nr.
287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu
ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, prevalând asupra oricăror prevederi din alte acte normative, în caz de
conflict între acestea aplicându-se dispoziţiile acestuia.
Dacă vreo prevedere a Codului finanţelor publice locale contravine unei prevederi a unui tratat
la care România este parte, se aplică prevederea acelui tratat.
Prin Codul finanțelor publice locale are au în vedere:
1. stabilirea principiilor, a cadrului general şi a procedurilor privind formarea, administrarea, și
utilizarea resurselor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale serviciilor/instituţiilor
publice de interes local, precum şi a responsabilităţilor autorităţilor administraţiei publice locale
şi cele ale instituţiilor publice implicate în domeniul finanţelor publice locale;
2. elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetelor locale ale comunelor, ale oraşelor,
ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi ale judeţelor, precum şi a celorlalte bugete subsecvente
acestora;
3. clarificarea terminologiei utilizate și realizarea unui dicționar de termeni;
4. administrarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi oricare alte venituri proprii ale bugetelor
locale şi/sau ale celorlalte bugete subsecvente ale acestora;
5. facilităţile fiscale obligatorii, precum şi cele care sunt în competenţa autorităţilor administraţiei
publice locale, cu respectarea legislației în materia ajutorului de stat, în cazul operatorilor
economici;
6. drepturile şi obligaţiile părţilor din raporturile juridice fiscale privind administrarea creanţelor
bugetelor locale;
7. actul administrativ-fiscal, comunicarea acestuia, îndreptarea erorilor materiale, soluționarea
contestațiilor;
8. titlul de creanță, termenele de plată ale obligațiilor fiscale locale, accesoriile pentru neplată la
termenele legale;
9. urmărirea și executarea silită a creanțelor bugetare și fiscale locale;
10. adnotarea sarcinilor ce grevează bunurilor mobile/imobile care sunt supuse valorificării prin
procedurile de executare silită;
11. darea în plată și facilitățile fiscale ce pot fi acordate contribuabililor;
12. procedurile de colaborare cu celelalte instituții și cu notarii publici pentru a eficientiza activitatea
de colectare a veniturilor publice și pentru a simplifica relația cetățeanului cu organele fiscale
locale, precum şi pentru soluţionarea problemelor sesizate de notarii publici în activitatea
acestora.
13. preluarea prevederilor privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale în
cod și corijarea anumitor inadvertențe constatate în practica aplicării în perioada 2013-2017;
14. sancţiunile.

Proiectul a fost aprobat.
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6.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea regimului juridic al blocului de locuinţe nr. 14,
sc. A şi B din Calea Mărăşeşti, oraş Jimbolia, judeţul Timiş, construit prin Programul de
construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, aflat în administrarea Consiliului Local al
Oraşului Jimbolia, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr.
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la vânzarea
locuinţelor
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-42.pdf
Inițiator: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Prin prezentul act normativ se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al
statului a blocurilor de locuinţe pentru tineri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezentul act normativ, aflate în administrarea consiliilor locale în a căror rază administrativteritorială sunt amplasate, trecute, în condițiile legii, în domeniul public al statului prin
Hotărârea nr. 194/29.10.2015 a Consiliului Local al Orașului Jimbolia, astfel cum a fost
modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Jimbolia nr. 90/28.04.2016 și prin
Hotărârea Consiliului Local al Orașului Jimbolia nr. 100/26.05.2016, precum și trecerea
blocurilor de locuinţe pentru tineri în cauză din proprietatea publică a statului în proprietatea
privată a acestuia.
Consiliul Local al Orașului Jimbolia stabilește valorile de vânzare şi efectuează operaţiunile de
publicitate imobiliară, în condițiile legii, pentru locuinţele din blocurile de locuinţe pentru tineri
prevăzute în anexa la prezentul act normativ. Stabilirea valorilor de vânzare ale locuinţelor se
realizează, în condițiile legii, potrivit prevederilor Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Totodată, terenurile aferente blocurilor de locuinţe pentru tineri, prevăzute în prezenta
hotărâre, urmează regimul juridic prevăzut de prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) din Normele
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu
modificările şi completările ulterioare.
Locuinţele prevăzute în anexa la prezentul act normativ sunt administrate potrivit prevederilor
Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi se pot vinde, în condiţiile prevăzute de această lege şi
numai cu respectarea prevederilor prezentului act normativ.
De asemenea, menţionăm că locuinţele pentru care consiliile locale răspund negativ la
solicitarea Guvernului nu se pot vinde şi rămân în proprietatea publică a unităţilor
administrativ-teritoriale, fiind exploatate în exclusivitate în regim de închiriere, în condiţiile legii.
Pentru o mai bună identificare a construcţiilor respective, solicitările transmise de Guvern au
fost însoţite de date detaliate deţinute de Agenţia Naţionale pentru Locuinţe, date care au fost
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confirmate sau corectate prin hotărârile consiliilor locale, ca administratori ai locuinţelor pentru
tineri destinate închirierii şi deţinători ai evidenţei patrimoniului constituit de acestea.
În acest context, dar şi pe fondul competenţelor deliberative şi executive conferite prin lege în
virtutea principiului autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale care au răspuns
pozitiv solicitărilor Guvernului, au adoptat hotărâri de trecere a blocurilor de locuinţe pentru
tineri din proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale în proprietatea publică a
statului, detaliind datele de identificare.
Pentru a asigura uniformitatea datelor de identificare a construcţiilor respective, în prezentul
act normativ privind trecerea acestora din proprietatea publică a statului în proprietatea privată
a statului au fost preluate numai datele care corespund necesităţii de identificare a blocurilor de
locuinţe şi care se regăsesc în toate hotărârile consiliilor locale mai sus menţionate:
– adresa imobilului (aşa cum este înregistrată la consiliul local);
– valoarea construcţiei (de inventar);
– suprafaţa construită desfăşurată (pentru a avea posibilitatea să se verifice valoarea pe m 2
construit şi să se rectifice unele erori în stabilirea acestora).
Proiectul a fost aprobat.
7.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1856/2005 privind
plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-31.pdf
Inițiator: Ministerul Mediului
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ministerul
Justiției
Sinteză conținut:
Prin adoptarea prezentului act normativ se modifică Hotărârea Guvernului nr. 1856/2005
privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici.
Modificările propuse au ca scop transpunerea doar a prevederilor prevăzute la art. 20 alin. (1)
paragraful al doilea, și implicit ale art. 10 alin. (2) și ale art. 8 alin. (1) – (3) din noua Directiva
NEC, conform cărora obligațiile de raportare din directivă trebuie să fie în concordanță cu
raportarea către Secretariatul Convenției LRTAP.
Astfel, se modifică prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 1856/2005 privind termenele de
raportare și cerințele de raportate, precum și anumite responsabilități existente și se introduc
noi responsabilități.
Se face mențiunea că prevederile celorlalte articole din noua directivă NEC se vor transpune
conform termenului prevăzut la art. 20 alin. (1) din directivă, respectiv până la 1 iulie 2018.
Proiectul a fost aprobat.
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8.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.296/2016 privind
aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea
componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11-Sprijin pentru
autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene
privind băncile de sânge-unităţile de transfuzie-din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor
şi celulelor umane
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/NFHGANEXA.pdf
Inițiator: Ministerul Sănătății
Avizatori: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,
Ministrul delegate pentru Fonduri Europene, Ministerul Finanțelor Publice
Sinteză conținut:
Prin prezentul act normativ, se solicită alocarea sumei de 30.100 mii lei pentru anii 2017-2018,
în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului Phare 2006/018-147.03.11.
Prin implementarea acestui proiect se asigură o creştere a calităţii asistenţei medicale de
specialitate şi a unor soluţii terapeutice moderne, cu adânc răsunet în starea de sănătate a
populaţiei, care nu va mai fi nevoită să se adreseze unor bănci de ţesuturi şi celule şi clinici
specializate din alte ţări.
În absenţa implementării acestui proiect şi deci şi a unui control eficace în domeniile
menţionate, riscurile sunt sporite şi relaţia inter - europeană şi nu numai, cu celelalte reţele de
Bănci de ţesuturi şi celule devine imposibilă, contrar Directivelor Europene.
Proiectul a fost aprobat.
9.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Procesului-verbal privind controlul comun al
traseului liniei de frontieră româno-ungare, în sectoarele apelor de frontieră în anul 2015,
semnat la 18 noiembrie 2016, la Mako, Ungaria
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-44.pdf
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Frontiera de stat dintre România şi Ungaria este stabilită în conformitate cu art. 27 pct. 3 din
Tratatul de pace, semnat la Trianon la 4 iunie 1920, art. 2 din Tratatul de pace dintre România
şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, ratificat prin Legea nr.
304/1947 şi art. 1 pct. 2 din Tratatul de pace dintre Ungaria şi Puterile Aliate şi Asociate,
semnat la Paris la 10 februarie 1947.
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Sarcinile și atribuțiile privind marcarea, întreţinerea, protecţia şi controlul comun al liniei de
frontieră şi al semnelor de frontieră se realizează potrivit Acordului între Guvernul Republicii
Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Ungare privind regimul frontierei de stat
româno-ungare, colaborarea şi asistenţa mutuală în problemele de frontieră, semnat la
Budapesta la 28 octombrie 1983, ratificat prin Decretul nr. 189/1986, denumit în continuare
Acord.
Conform art. 7 alin.(1) şi (2) din Acord, pe râurile navigabile, traseul liniei de frontieră trece pe
mijlocul şenalului navigabil principal şi se modifică odată cu schimbarea naturală a acestuia,
principiu valabil pe cursul neregularizat al râului Mureş. Pe râurile nenavigabile, pâraie sau
canale, traseul liniei frontierei se schimbă corespunzător cu mutarea mijlocului lor, provocată de
schimbările naturale ale configuraţiei malurilor acestora, ca în cazul râurilor Crişul Negru şi Tur.
Controlul apelor de frontieră se realizează la fiecare 10 ani, începând cu anul 1985, de către
împuterniciții de frontieră, potrivit art. 10 alin. (1) din Acord, iar rezultatul acestuia se
consemnează în procese-verbale care se supun aprobării părților contractante, astfel cum
prevede art. 11 alin. (1) lit. b), respectiv Guvernului României și Guvernului Ungariei. Proceseleverbale intră în vigoare la data primirii comunicării reciproce privind aprobarea lor, potrivit art.
11 alin. (2) din Acord, urmând ca acestea să fie anexate la documentele de demarcare
prevăzute în Anexa 1 la Acord.
În baza procesului-verbal încheiat cu ocazia întâlnirii de lucru a împuterniciţilor de frontieră ai
României şi Ungariei, ce a avut loc la Oradea, în perioada 13-14 mai 2014, experţii au efectuat
măsurători pe râurile de frontieră, în vederea stabilirii liniei de frontieră. Măsurătorile pe râurile
Crişul Negru şi Tur au fost efectuate în perioada 05-07 mai 2015, iar cele de pe porţiunea
neregularizată a râului Mureş în perioada 24-28 august 2015.
Cu această ocazie, s-a constatat că modificările albiilor râurilor Crișul Negru și Tur sunt
nesemnificative, sens în care linia de frontieră aprobată prin procesul-verbal privind rezultatul
controlului comun al traseului liniei de frontieră româno-ungare, în sectoarele apelor de
frontieră, semnat la Borş la 13 octombrie 2010, aprobat prin HG nr. 312/2011, rămâne în
vigoare.
În ceea ce privește măsurătorile efectuate pe cursul neregularizat al râului Mureș, experții
părților contractante au întocmit, pe baza confruntării și prelucrării datelor obținute din
măsurători, proiectul documentului „Linia de frontieră stabilită în baza controlului efectuat în
comun la frontiera de stat româno-ungară în anul 2015 pe cursul neregularizat al râului Mureș”.
Acest document este parte integrantă a procesului-verbal privind rezultatul controlului comun al
traseului liniei de frontieră româno-ungare, în sectoarele apelor de frontieră.
În acest context, la întâlnirea de lucru ce a avut loc la Mako (Ungaria), în data de 18 noiembrie
2016, s-a evaluat activitatea desfășurată cu ocazia controlului comun al traseului liniei de
frontieră în sectoarele apelor de frontieră și s-a semnat documentul menționat anterior prin
care se stabilește noua linie de frontieră de pe cursul neregularizat al râului Mureș. Acesta
cuprinde descrierea frontierei de stat, hărțile frontierei de stat care au la bază ortofoto și
tabelele de coordonate.
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Pentru partea română, documentul a fost semnat de către domnul chestor de poliţie Bute Liviu,
şeful Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmației şi domnul comisar-şef
de poliţie Cumpănașu Iliuță, adjunctul șefului Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră
Sighetu Marmației, iar pentru partea ungară de către domnul consilier principal de poliție,
general de brigadă dr. Lukacs Janos, șeful Căpităniei Județene de Poliție Csongrad şi domnul
colonel de poliție Peter Sandor, șeful Reprezentanței de Frontieră Biharkeesztes din cadrul
Căpităniei Județene de poliție Hajdu-Bihar.
Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre.
Proiectul a fost aprobat.
10.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de
identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea instituţiilor
prefectului din subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru modificarea poziţiei nr. 39
din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din
municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/NFHGANEXA-1.pdf
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Instituția Prefectului – Județul Brașov și Instituția Prefectului – Județul Vâlcea aflate în
subordinea Ministerului Afacerilor Interne deţin în administrare un număr de 4 imobile, terenuri
și construcții (situate în municipiul Brașov și municipiul Râmnicu Vâlcea), aflate în proprietatea
publică a statului şi înregistrate în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, conform
anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile Ordonanţei 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, şi ale Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 3471/2008, au fost actualizate valorile de inventar, după cum urmează:
1. Pentru un imobil, aflat în administrarea Instituției Prefectului – Județul Brașov din subordinea
Ministerului Afacerilor Interne, prezentat în cuprinsul anexei care face parte integrantă din
prezentul act normativ şi identificat cu nr. MFP 156247. Scăderea valorii de inventar a bunului,
rezultată în urma reevaluării, este justificată prin Nota de Opinie nr. N1 – 15063/2016,
întocmită de evaluator autorizat ANEVAR.
2. Pentru un număr de trei imobile, aflate în administrarea Instituției Prefectului – Județul
Vâlcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, prezentate în cuprinsul anexei care face
parte integrantă din prezentul la act normativ şi identificate cu nr. MFP 112106, nr. MFP
112108 și nr. MFP 115295.
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În baza prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr.1705/2006, cu modificările
și completările ulterioare, modificările intervenite în inventarul bunurilor din domeniul public al
statului se aprobă prin acte normative adoptate în acest sens şi se operează în inventarul
bunurilor de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale,
precum şi de autorităţile publice centrale.
Prezentul act normativ vizează modificarea poziţiei nr. 39 din anexa la Hotărârea Guvernului
nr.706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în
administrarea instituţiilor prefectului, cu modificările ulterioare, prin înscrierea datelor de
identificare ale Palatului Administrativ Vâlcea, menționate în CF nr. 50985 și în anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a
evenimentelor survenite asupra regimului juridic al bunului menționat (Decizia nr. 1100/1995 a
Înaltei Curți de Casație și Justiție, Sentinţa civilă nr. 151/F-C/2008 a Curţii de Apel Piteşti și
Hotărârea Guvernului nr. 768/2015 privind transmiterea unei părți dintr-un teren din domeniul
public al statului și administrarea Instituției Prefectului - Județul Vâlcea, din subordinea
Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public al județului Vâlcea). Astfel, prin Hotărârea
Guvernului nr. 768/2015 o parte din terenul aferent Palatului Administrativ Vâlcea, în suprafață
de 2.340 mp, a trecut în proprietatea județului Vâlcea, ca urmare a punerii în aplicare a
sentinței menționate, rămasă definitivă.
Proiectul a fost aprobat.
11.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.
1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii la un imobil aflat în administrarea
Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HGANEXA-5.pdf
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Asigurare Logistică Integrată deține în administrare un
imobil cu denumirea 47-110, situat în municipiul București, str. Eforie nr. 3, sector 5, înregistrat
în inventarul bunurilor din domeniul public al statului comunicat la Ministerul Finanţelor Publice,
la nr. 105.900
Valoarea imobilului cu nr. MFP 105.900 actualizată prin Hotărârea Guvernului nr. 769/2015
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi
administrarea Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 870/2015
privind aprobarea unor măsuri în vederea dizolvării şi lichidării Societăţii Comerciale "COMICEX"
- S.A. şi pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, din
domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia este de 2.962.633 lei (astfel cum
rezultă din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului). Această valoare se va majora cu
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valoarea de 38.473.337,98 lei (38.473.337,98/1000 = 38.473,34 mii lei), ca urmare a efectuării
unor lucrări de investiții, așa cum rezultă din Avizul Consiliului Tehnico - Economic al Ministerului
Afacerilor Interne nr. 9 din 29.02.2016, rezultând o valoare totală de 41.435.970,98 lei, care se
va reflecta în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernulu nr. 1705/2006.
În context a fost elaborat prezentul act normativ.
Proiectul a fost aprobat.
12.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Ghidului carierei militare,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-45.pdf
Inițiator: Ministerul Apărării Naționale
Avizatori: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Justției
Sinteză conținut:
Modificările propuse asigură creşterea gradului de acumulare a cunoştinţelor teoretice şi de
dezvoltare şi perfecţionare a deprinderilor practice ale ofiţerilor, atât pentru a îndeplini
atribuţiile şi misiunile în condiţii de eficienţă, cât şi de a acţiona în context multidisciplinar, în
acord cu principiile artei şi strategiei militare şi ţinând seama de dinamica şi complexitatea
mediului de securitate actual, intern şi internaţional.
De asemenea, se asigură cadrul juridic necesar afirmării principiului competiţiei bazate pe
competenţa profesională în ceea ce priveşte evoluţia ulterioară în carieră a cadrelor militare şi,
concomitent, creşterea gradului de încadrare cu personal militar, competent profesional, a
structurilor militare de nivel tactic şi operativ, care, prin misiunile încredinţate, contribuie
nemijlocit la îndeplinirea angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru cu
drepturi depline al Alianţei Nord-Atlantice.
Totodată, se asigură posibilitatea transferului de cunoştinţe specifice domeniilor specializate şi
în afara sistemului educaţional militar, având ca finalitate perfecţionarea pregătirii cadrelor
militare care îşi desfăşoară activitatea în astfel de domenii.
Prezentul act normativ prevede o perioadă de tranziţie de cel mult 5 ani, suficient pentru
completarea studiilor necesare de către tot personalul implicat şi care, totodată, asigură
funcţionalitatea structurilor militare
Proiectul a fost aprobat.
13.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 376 şi a
transmiterii unei părţi din acesta şi a imobilului 687, aflate în domeniul public al statului şi în
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat,
judeţul Buzău
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Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-46.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 imobilele 376 și 687 formate din construcţii,
teren şi amenajări la terenuri, situate în municipiul Râmnicu Sărat, strada Focșani nr. 21,
respectiv Șoseaua Podgoriei nr. 16, județul Buzău, aflate în domeniul public al statului,
înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la numerele MFP
106982 și 106986.
Imobilul 376 a fost reevaluat în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa
Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, se impune actualizarea valorii de inventar a imobilului 376 în inventarul bunurilor din
domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, cu noua
valoare de inventar, respectiv 14.114.620,04 lei.
Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, a solicitat prin Hotărârea nr.
144/2016, modificată cu Hotărârea nr. 186/2016, transmiterea unei părți din imobilul 376 şi a
imobilului 687, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării
Naţionale, în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat, pentru construirea de locuințe
sociale, locuințe prin programe ale Agenției Naționale pentru Locuințe și locuințe de serviciu
care se vor realiza prin reabilitarea construcțiilor existente sau prin construirea de locuințe noi,
pentru sedii ale unor instituții publice prin reabilitarea construcțiilor existente, amenajarea unei
baze sportive, înființarea unui program școală după școală prin reabilitarea construcțiilor
existente, înființarea unui centru de afaceri prin reabilitarea construcțiilor existente, înființarea
unui cămin de bătrâni prin reabilitarea construcțiilor existente, amenajarea unor parcuri și spații
verzi, într-un termen de 10 ani de la preluare.
Ministerul Apărării Naţionale a fost de acord cu transmiterea unei părți din imobilul 376 şi a
imobilului 687, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării
Naţionale în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat, pentru realizarea obiectivelor de
investiţii sus-menţionate, într-un termen de 10 ani de la preluarea acestora.
Instituția Prefectului – Județul Buzău, a exercitat controlul de legalitate asupra Hotărârilor
Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 144/2016 și nr. 186/2016, în conformitate cu
prevederile art. 19 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și s-a considerat că acestea
sunt legale.
Proiectul a fost aprobat.
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14.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul
bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale,
situate în judeţele Arad, Vrancea, Buzău, Vâlcea, Galaţi, Olt, Călăraşi, Teleorman, Alba, Bacău,
Constanţa, Dolj, Prahova, Hunedoara, Cluj, Neamţ şi municipiul Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-47.pdf
Inițiator: Ministerul Apărării Naționale
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
În cadrul Ministerului Apărării Naţionale au avut loc activităţi specifice care au determinat
actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în
administrarea instituţiei militare, ca urmare a reevaluării acestora, şi a majorării sau diminuării
valorilor de inventar ale unor bunuri imobile datorită constatării unor suprafeţe de teren în
plus/minus în urma executării lucrărilor tehnice de cadastru şi intabulării în cartea funciară.
Precizăm că actualele măsurători cadastrale ale terenurilor aferente imobilelor au fost
efectuate în limitele de hotar stabilite la momentul intrării terenurilor în administrarea
Ministerului Apărării Naţionale.
Diminuarea sau majorarea suprafeţelor de teren rezultate în urma executării lucrărilor tehnice
de cadastru şi intabulării unor bunuri imobile în cartea funciară se datorează diferenţei dintre
sistemul de măsurare a imobilelor la data luării acestora în evidenţă şi cel actual, în sistemul
naţional de proiecţie Stereografic 1970 prin tehnologia GPS, vechiul sistem de măsurare având o
precizie inferioară celui actual, neluând în calcul diferenţele de nivel sau alte elemente de
planimetrie ale reliefului.
Totodată, se impune şi actualizarea adreselor imobilelor din inventarul bunurilor din domeniul
public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, prin adăugarea cărţilor
funciare după intabularea acestora, în conformitate cu prevederile pct. 2 alin. 3 din anexa la
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind
întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul a fost aprobat.
15.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Afacerilor Externe
al României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind
contribuția financiară la Programul OCDE de Activitate și Buget 2017-2018 pentru realizarea
unui studiu în domeniul migrației, semnat la 6 martie 2017 la Paris, și a plății contribuţiei
aferente a Ministerului Afacerilor Externe la Programul OCDE de Activitate şi Buget 2017-2018
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HGNF-.pdf
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Electorală Permanentă
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Avizatori: Ministerul Dezvoltării Regionale, Adminsitrației Publice și Fondurilor Europene,
Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Finanțelor Publice
Sinteză conținut:
Plata contribuţiei Ministerului Afacerilor Externe al României la bugetul Organizaţiei pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică, în valoare de 75.000 Euro, în vederea realizării, de către
organizaţia internaţională, a unui studiu despre comunităţile româneşti din străinătate.
Plata acestei contribuţii urmează a fi efectuată din bugetul aprobat al Ministerului Afacerilor
Externe pe anul 2017, capitolul 51.01 ,,Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 55 „Alte
transferuri”.
Plata contribuţiei are un caracter urgent, având în vedere faptul că, atât din poziţiile exprimate
de reprezentanţii OCDE, cât şi din textul acordului, reiese faptul că proiectul în cauză a fost
inclus în cadrul exerciţiului bugetar 2017-2018 (OECD Programme of Work and Budget for
2017-2018 under the Output 2.2.2.1 Fostering the Economic Impact of Migration).
Proiectul a fost aprobat.
16.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017
al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" S.A. Galaţi aflată sub
autoritatea Ministerului Transporturilor
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-48.pdf
Inițiator: Ministerul Transporturilor
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale
Sinteză conținut:
Bugetul poate fi consultat aici: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/188731
Proiectul a fost aprobat.
17.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017
al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi aflată sub autoritatea
Ministerului Transporturilor
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-67.pdf
Inițiator: Ministerul Transporturilor
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale
Sinteză conținut:
Bugetul poate fi consultat aici: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/188730
Proiectul a fost aprobat.
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18.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017
al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. aflată sub
autoritatea Ministerului Transporturilor
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-58.pdf
Inițiator: Ministerul Transporturilor
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale
Sinteză conținut:
Bugetul poate fi consultat aici: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/188654
Proiectul a fost aprobat.
19.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor
proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de
interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare"
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-59.pdf
Inițiator: Ministerul Transporturilor
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale
Sinteză conținut:
Pentru prezentul act normativ este necesară suma de 18,600 mii, pentru un număr de 436 de
imobile, în suprafaţă totală de 950,645 mp teren, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 2.
Prin prezentul act normativ se propun următoarele:
a) aprobarea amplasamentului care constuie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate
publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”, potrivit planului de
amplasament/hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;
b) aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, care
constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de
ocolire a municipiului Satu Mare”, a listei cuprinzând imobilele supuse exproprierii situate pe
raza localităţilor Satu Mare, Ardud şi Botiz, din judeţul Satu Mare, proprietarii sau deţinătorii
acestora, precum şi sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor în
cuantum total de 18.600 mii lei, pentru un număr de 436 imobile, în suprafaţă totală de
950.645 mp teren, situate pe terenurile afectate de expropriere, prevăzute în anexa nr. 2.
Suma de 18.569.929,48 aferentă imobilelor prevăzute în anexă rezultă din Raportul de evaluare
nr. 22/17.02.2017 întocmit de către un evaluator autorizat ANEVAR, în conformitate cu
dispoziţiile Legii nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii
Guvernului nr. 53/2011 privind normele de aplicare a acesteia.
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După finalizarea procedurilor de expropriere, imobilele expropriate, aferente anexei nr. 2, este
necesară înscrierea acestora în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Proiectul a fost aprobat.
20.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii,
descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în
administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale Administraţia
Porturilor Dunării Maritime - SA Galaţi, din portul Brăila, Portul Comercial Galaţi, Portul Docuri
Galaţi şi Portul Bazinul Nou Galaţi prevăzute la anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr.
1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-60.pdf
Inițiator: Ministerul Transporturilor
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Prezentul act normativ se referă la modificarea şi completarea denumirii, descrierii tehnice a
unor bunuri proprietate publică a statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor
din Portul Brăila.
Realitatea datelor înscrise în anexa la prezentul act normativ, precum şi oportunitatea
promovării actului normativ aparţin iniţiatorului, respectiv Ministerului Transporturilor prin
Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi.
Bunurile imobile nu sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul unor litigii aflate pe rolul
instanţelor de judecată.
Proiectul a fost aprobat.
21.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent
activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor
Statului pe anul 2017
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-61.pdf
Inițiator: Ministerul Economiei
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice
Sinteză conținut:
Bugetul poate fi consultat la adresa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/188729
Proiectul a fost aprobat.
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22.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea
închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic
Hunedoara - S.A. pentru anul 2017
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-62.pdf
Inițiator: Ministerul Energiei
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției,
Sinteză conținut:
Prin prezentul act normativ se supun aprobării cheltuielile necesare închiderii celor două unităţi
miniere neviabile din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A pentru anul 2017
potrivit Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat
pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive și Deciziei Comisiei Europene nr. C
(2016) 7719/final, și anume:
♦ Ajutorul de stat în sumă totală de 198.830 mii lei pentru anul 2017 este suportat integral
de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei astfel:
• pentru produsul huilă energetică livrat de unităţile intrate în proces de închidere
definitivă se acordă ajutor de stat în sumă de 132.226 mii lei, destinat acoperirii
pierderilor aferente producţiei curente;
• pentru acoperirea costurilor excepționale se acordă ajutorul de stat în sumă de 66.604
mii lei reprezentând ajutor de stat pentru acoperirea costurilor excepţionale.

♦ Operatorul economic Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A - ce desfășoară în
principal activități în domeniul energetic a prevăzut în Proiectul de Buget de venituri și cheltuieli
pentru anul 2017 suma de 198.830 mii lei reprezentând ajutor de stat pentru închideri mine
necompetitive.
♦ Justificarea costurilor se face în baza decontului justificativ după modelul prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezentul act normativ.
♦ Nerespectarea de către Societatea Complexul Energetic Hunedoara- S.A a condiţiilor
prevăzute prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2016) 7719/final precum şi a oricăror obligaţii
asumate în vederea obţinerii ajutorului de stat pentru facilitatea închiderii minelor de cărbune
necompetitive determină aplicarea de către Ministerul Energiei a măsurilor necesare în vederea
recuperării ajutoarelor de stat, în condiţiile legii.
Aprobarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor din cadrul Societăţii Complexul
Energetic Hunedoara - S.A. se face cu încadrarea în creditele bugetare aprobate prin Legea
bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/2017.
Proiectul a fost aprobat.
23.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent
activităţii de privatizare pe anul 2017 al Ministerului Energiei
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Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/NFHG-3.pdf
Inițiator: Ministerul Energiei
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice
Sinteză conținut:
Bugetul poate fi consultat la adresa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/188717
Proiectul a fost aprobat.
24.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.30/2017 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru
modificarea art.6 alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi
funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a
Precipitaţiilor
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-65.pdf
Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Agenția Națională
a Funcționarilor Publici, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
În ianuarie 2019, România va prelua pentru prima dată Președinția Consiliului UE – una dintre
principalele instituții europene de la Bruxelles, cu competente legislative şi executive
importante.
Exercitarea Preşedinţiei Consiliului UE reprezintă o oportunitate pentru statul membru de a-şi
reafirma angajamentul european şi de a contribui în mod direct la evoluția Uniunii.
Procesul de pregătire a exercitării unei Preşedinţii este unul laborios, de durată, şi necesită o
analiză consistentă cu privire la implicaţiile pe care exercitarea acestei atribuții le antrenează la
nivelul angajamentului politic în raport cu proiectul european, la nivelul administraţiei publice,
sub aspectul dimensiunii formării şi perfecţionării resurselor umane, al proiectării aspectelor
logistice, al comunicării şi respectiv al coordonării politice.
Pregătirea unor echipe performante de specialiști în administraţia publică din România
reprezintă un element esențial pentru buna derulare a unei Președinții de succes.
Experiența altor state membre UE care au exercitat Preşedinţia Consiliului UE relevă că este
utilă o suplimentare a resurselor umane specializate pe domeniul afacerilor europene din
administrația publică.
În vederea asigurării resurselor umane necesare pentru desfășurarea Președinției numărul de
posturi al aparatului propriu al ministerului se majorează cu 18 posturi, prin redistribuire de
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posturi vacante din cadrul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate
de la bugetul de stat, modificându-se în consecință anexa nr.2.
Astfel, numărul maxim de posturi ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale rămâne
același, respectiv 13.523, din care 702 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii şi
posturile aferente cabinetului ministrului.
Anexa nr. 1 se modifică astfel:
- se înființează un post de secretar de stat prin desființarea unui post vacant de subsecretar de
stat;
- activitatea Serviciului extensie, consultanță, cercetare, inovare, formare profesională se preia
în cadrul Direcției generale politici agricole, urmând ca nivelul de organizare să fie stabilit prin
ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;
- Se înființează Direcția generală politici în industrie alimentară și comerț ce va avea în
subordine Direcția industrie alimentară.
Având în vedere faptul că Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea
competentă pentru organizarea, implementarea şi funcţionarea Reţelei de informaţii contabile
agricole - RICA prin prezentul proiect se propune organizarea Serviciului RICA în subordinea
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
Proiectul a fost aprobat.
25.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de
identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului
Tineretului şi Sportului şi darea în administrare a unei părţi din acest imobil Complexului Sportiv
Naţional Lia Manoliu, instituţie din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-64.pdf
Inițiator: Ministerul Tineretului și Sportului
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Prin promovarea prezentului act normativ privind actualizarea valorii de inventar și modificarea
datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea
Ministerului Tineretului și Sportului și darea în administrare a unei părți din acest imobil,
Complexului Sportiv Național Lia Manoliu instituție din subordinea Ministerului Tineretului şi
Sportului, se urmărește:
- actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a acestui imobil, ca
urmare a reevaluării bunurilor din domeniul public al statului conform raportului de
evaluare şi a datelor din extrasul de carte funciară;
- asigurarea cadrul legal necesar dotării și funcționării optime a cantinei din sediul
Ministerului Tineretului și Sportului prin modernizarea spațiilor cu destinație de
cantină de către Complexul Sportiv Național Lia Manoliu.
Proiectul a fost aprobat.
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26.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi
în Retragere din Serviciul de Protecţie şi Pază ca fiind de utilitate publică
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-66.pdf
Inițiator: Serviciul de Protecție și Pază
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din S.P.P., constituită la data de
27.09.2000 prin decizia Curţii de Apel Bucureşti nr.487, cu sediul în Bucureşti, str. Lacul Plopului,
nr.10, bl.V7, sc.1, et.4, ap.18, sector 5, este persoană juridică neguvernamentală, independentă,
funcţionând în interesul general şi al comunităţii.
Asociaţia funcţionează din anul 2000, având o activitate neîntreruptă şi desfăşurând numeroase
acţiuni şi programe care au condus la îndeplinirea scopurilor prevăzute în statut.
Asociaţia are până în prezent un număr de 1112 membri
desfăşurării în bune condiţii a activităţii.

deţinând logistica necesară

Asociaţia are angajaţi cu contracte de muncă, respectiv un preşedinte şi un trezorier.
Încă de la înfiinţare Asociaţia a derulat proiecte şi programe prin care a contribuit la
promovarea istoriei, tradiţiilor şi valorilor armatei române, organizând manifestări pentru
sărbătorirea unor evenimente importante din istoria naţională şi comemorarea unor eroi
naţionali.
A desfăşurat permanent activităţi de sprijinire a cadrelor pensionate şi a familiilor acestora
pentru asigurarea unei vieţi demne, decente, în concordanţă cu importanţa social, răspunderile
şi privaţiunile serviciului militar. Acţiunile au vizat rezolvarea unor cauze sociale prin acordarea
de sprijin financiar şi material, efectuarea de demersuri către autorităţile competente ale
statului şi intervenţii comune cu alte asociaţii de profil în vederea obţinerii unor drepturi pentru
cadrele militare în rezervă şi retragere.
Asociaţia s-a implicat în elaborarea unor strategii care au ca scop promovarea valorilor
culturale, de susţinere a unor cauze sociale, educaţionale, precum şi asistenţă de specialitate
pentru cadrele militare în rezervă şi în retragere.
De la constituire şi până în prezent, Asociaţia a dezvoltat în mod constant un parteneriat cu
instituţii publice şi cu personalităţi din mediul academic şi societatea civilă. Astfel au fost iniţiate
şi derulate evenimente culturale şi ştiinţifice, seminarii, dezbateri, simpozioane cu un ecou
important asupra comunităţii locale şi nu numai, datorită vizibilităţii în spaţiul public al
asociaţiei şi activităţilor sale. A încheiat protocoale de colaborare cu celelalte asociaţii ale
cadrelor în rezervă din instituţiile sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională
precum şi cu Serviciul de Protecţie şi Pază.
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Ca rezultat al bunei colaborări Asociaţia a primit scrisori de recomandare din partea Serviciului
de Protecţie şi Pază, Brigăzii 30 Gardă ,,Mihai Viteazu” şi Asociaţiei Naţionale a Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne, acestea susţinând acordarea
statutului de utilitate publică asociaţiei.
Din analiza documentelor justificative reiese că Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în
Retragere din Serviciul de Protecţie şi Pază îndeplineşte condiţiile reglementate de art.38 din
Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 246/2005,cu modificările și completările ulterioare, pentru ca aceasta
să fie declarată de utilitate publică.
Acordarea statutului de utilitate publică, asociaţiei, reprezintă o confirmare a rezultatelor
pozitive obţinute în ultimii ani.
Prin declararea ca fiind de utilitate publică a Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în
Retragere din Serviciul de Protecţie şi Pază activitatea acesteia va fi îmbunătăţită venind astfel
în sprijinul cadrelor militare în rezervă şi în retragere din Serviciul de Protecţie şi Pază.
Proiectul a fost aprobat.
27.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare în
condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Neamț de către Panaite Vasile
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/188696
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne
Avizatori: Proiectul a fost aprobat.
28.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea
Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale
corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție
personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum
și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul
programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/188655
Inițiator: Ministerul Sănătății
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice
Sinteză conținut:
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 861/2014 pentru aprobarea
criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie
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depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind
includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista
cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care
beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în
sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale
corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
(Lista), precum şi a căilor de atac, autoritatea competentă ce implementează mecanismul de
evaluare a tehnologiilor medicale în vederea luării deciziei şi propune Ministerului Sănătăţii Lista
care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii, este Agenția Națională a
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (ANMDM).
Autoritatea națională competentă în domeniul evaluării tehnologiilor medicale a derulat
procesul de evaluare a medicamentelor pentru care deținătorii autorizației de punere pe piață
au depus dosare, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 861/2014, a afișat pe
site-ul propriu, în spațiul rezervat evaluării tehnologiilor medicale, lista solicitărilor depuse, în
ordinea înregistrării lor, rapoartelor de evaluare și a comunicat solicitanților deciziile emise.
Deciziile emise în urma procedurii de evaluare a medicamentelor noi pot fi: decizie de includere
necondiționată, decizie de includere condiționată de încheierea contractelor cost-volum/costvolum-rezultat sau decizie de neincludere în Lista.
În vederea punerii în aplicare a deciziilor emise, autoritatea naţională competentă în domeniul
evaluării tehnologiilor medicale, după parcurgerea etapelor legale ale procesului de evaluare a
medicamentelor pentru care deținătorii autorizațiilor de punere pe piață au formulat solicitări în
acest sens, a propus Ministerului Sănătăţii lista de medicamente cu decizie de includere
necondiționată și condiționată, listă care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile
legii.
Ca urmare, în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 vor fi introduse un număr de 4 DCI
noi (DCI Secukinumabum, Delamanidum, Idebenonum, Mecaserminum) care au primit decizie
de includere necondiționată și 1 DCI care a primit decizie de includere condiționată și pentru
care s-a încheiat contract cost-volum-rezultat: DCI Combinații (Ledipasvirum+Sofosbuvirum).
Proiectul a fost aprobat.
29.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei
Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul privat al statului în
domeniul public al statului, atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială pentru acest imobil şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/188656
Inițiator: Secretariatul General al Guvernului
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice
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Sinteză conținut:
Prin prezentul act normativ se propune scoaterea de pe lista imobilelor ce pot fi vandute in
conditiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 a imobilului situat în Bucureşti, str.
Dimitrie Orbescu nr. 7 sector 2 - fosta Pictor Margareta Sterian nr. 7, cu garaj si terenul aferent
in suprafata de 382,00 mp., trecerea acestuia în proprietatea publică a statului, includerea în
fondul locativ de protocol şi atribuirea destinaţiei acestuia de resedinta oficiala pentru
persoanele prevazute art. 2 lit. a) al Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002.
Proiectul a fost aprobat.
III.

MEMORANDUMURI

1.
MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării
Inițiator: Ministerul Apărării Naționale
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției
Proiectul a fost aprobat.
2.
MEMORANDUM cu tema: Restricţii privind transportul de mărfuri supuse controlului
fitosanitar şi veterinar, precum şi privind transportul de mărfuri periculoase la frontiera dintre
România şi Ungaria
Inițiatori: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Transporturilor, Ministerul Afacerilor Interne,
Ministerul Afacerilor Externe
Avizatori: Proiectul a fost aprobat.
3.
MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Declarației de intenție
privind reducerea tarifelor internaționale de roaming între Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale din România și Ministerul Comunicațiilor din Statul Israel
Inițiator: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Avizatori: Proiectul a fost aprobat.
4.
MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Declarației Comune de cooperare între
Ministerul Economiei din România și Ministerul Economiei și Industriei din Israel.
Inițiator: Ministerul Economiei
Avizatori: Proiectul a fost aprobat.
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Ședința a continuat cu prezentarea rapoartelor, punctelor de vedere și a documentelor
clasificate aflate pe ordinea de zi.
Ședința s-a încheiat la ora 18:00.
Declarațiile de presă susținute de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Alina Petrescu, la finalul
ședinței de Guvern, pot fi urmărite aici: http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/declaratii-depresa-sustinute-de-purtatorul-de-cuvant-al-guvernului-alina-petrescu-la-finalul-edintei-deguvern
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