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Sinteza rezultatelor activității Ședinței Guvernului din 5 mai 2017 

 

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

La şedinţa din 5 mai 2017, ce a început la ora 14:00, au participat:  

 

Sorin Mihai Grindeanu, Prim-ministru,  

Sevil Shhaideh, Viceprim-Ministru, Ministrul 

Dezvoltării Regionale, Administrației Publice 

și Fondurilor Europene 

Grațiela Leocadia Gavrilescu, Viceprim-

Ministru, Ministrul Mediului, 

Maria Cristina Manda, Subsecretar de Stat, 

Ministerul Afacerilor Interne, 

Teodor Viorel Meleșcanu, Ministrul 

Afacerilor Externe, 

Nicolae Nasta, Secretar de Stat, Ministerul 

Apărării Naționale, 

Viorel Ștefan, Ministrul Finanțelor Publice, 

Tudorel Toader, Ministrul Justiției, 

Petre Daea, Ministrul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, 

Pavel Năstase, Ministrul Educației Naționale, 

Lia-Olguța Vasilescu, Ministrul Muncii și 

Justiției Sociale, 

Mihai Tudose, Ministrul Economiei, 

Toma Florin Petcu, Ministrul Energiei, 

Dragoș Titea, Secretar de Stat, Ministerul 

Transporturilor, 

Alexandru Petrescu, Ministrul pentru Mediul 

de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, 

Florian Dorel Bodog, Ministrul Sănătății, 

Ioan Vulpescu, Ministrul Culturii și Identității 

Naționale, 

Adriana Petcu, Ministrul Apelor și Pădurilor,  

Lucian Puiu Georgescu, Secretar de Stat, 

Ministerul Cercetării și Inovării, 

Augustin Jianu, Ministrul Comunicațiilor și 

Societății Informaționale, 

Marius-Alexandru Dunca, Ministrul 

Tineretului și Sportului, 

Mircea Titus Dobre, Ministrul Turismului, 

Andreea Păstîrnac, Ministrul pentru Românii 

de Pretutindeni, 

Gabriel Petrea, Ministrul Consultării Publice 

și Dialogului Social, 

Viorel Ilie, Ministrul pentru Relația cu 

Parlamentul,  

Rovana Plumb, Ministrul delegat pentru 

Fondurilor Europene, 

Bogdan Mănoiu, Secretar de Stat pentru 

Afaceri Europene, Ministerul Afacerilor 

Externe 

Mihai Busuioc, Secretar General al 

Guvernului 

Alina Petrescu - Consilier de Stat,  

Purtător de Cuvânt al Guvernului

 

 

 

Declarațiile susținute de Prim-Ministrul Sorin Grindeanu, de la începutul ședinței de guvern, pot fi 
accesate aici: http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/declaratii-sustinute-de-premierul-sorin-
grindeanu-la-inceputul-edintei-de-guvern1493993803  
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http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/viceprim-ministru-ministrul-mediului
http://www.mai.gov.ro/index03_1.html
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-afacerilor-externe1484329629
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http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-finantelor-publice1486387846
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-justitiei1491215452
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-agriculturii-i-dezvoltarii-rurale1483710448
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-educatiei-nationale1486119850
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-muncii-i-justitiei-sociale
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-economiei
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-energiei1486119929
http://mt.gov.ro/web14/despre-noi/conducere/minister
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-pentru-mediul-de-afaceri-comert-i-antreprenoriat
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-sanatatii1485513714
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-culturii-i-identitatii-nationale
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-apelor-i-padurilor
http://www.research.gov.ro/uploads/minister/echipa-de-conducere/cv-lucian-puiu-georgescu.pdf
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-comunicatiilor-i-societatii-informationale
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-tineretului-i-sportului1485422845
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-turismului
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-pentru-romanii-de-pretutindeni
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-consultarii-publice-i-dialogului-social
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-pentru-relatia-cu-parlamentul
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-delegat-pentru-fonduri-europene
http://www.mae.ro/node/40524
http://sgg.gov.ro/new/despre-institutie/conducere-2/
http://gov.ro/ro/stiri/alina-petrescu-purtator-de-cuvant-al-guvernului&page=2
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/declaratii-sustinute-de-premierul-sorin-grindeanu-la-inceputul-edintei-de-guvern1493993803
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/declaratii-sustinute-de-premierul-sorin-grindeanu-la-inceputul-edintei-de-guvern1493993803
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2. Agenda Şedinței de Guvern şi informaţii privind actele normative dezbătute 
 
 
I.    PROIECTE DE LEGI 
 
1.  PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea 
infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/LG.pdf   
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul Român de Informații, Autoritatea Națională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul 
Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Guvernul României și Guvernul Statelor Unite vor colabora, prin intermediul unor puncte 
naționale de contact, pentru asigurarea schimbului de informații între autoritățile cu atribuții în 
prevenirea, descoperirea și investigarea infracțiunilor grave și a infracțiunilor de terorism. 
 
În acest sens, Executivul a aprobat, în ședința de azi, proiectul Legii pentru ratificarea Acordului 
între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite privind intensificarea cooperării în prevenirea 
și combaterea infracțiunilor grave, semnat la Washington, la 5 octombrie 2015. 
 
Acordul prevede furnizarea de către autoritățile române și americane a datelor de referinţă din 
sistemele naţionale automate de identificare dactiloscopică și din bazele de analiză ADN, utilizate 
în prevenirea şi investigarea infracţiunilor. Conform documentului, procedurile se aplică faptelor 
ce constituie infracțiuni pasibile, potrivit legislației naționale a celor două state, de o pedeapsă 
privativă de libertate al cărei maxim este mai mare de un an sau de o pedeapsă mai gravă. 
 
Documentul de cooperare are un conținut preponderent tehnic și cuprinde dispoziţii referitoare, 
printre altele, la: 

 acces reciproc la datele de referinţă în sistemele automatizate de identificare a 

amprentelor, create de Părţi în acest scop; efectuarea interogărilor automatizate prin 

compararea datelor dactiloscopice, de către punctele naţionale de contact, în cazuri 

individuale; 

 acces reciproc la datele de referinţă în fişierele de date ADN; efectuarea interogărilor 

automatizate prin compararea profilurilor ADN, în cazuri individuale, de către punctele 

naţionale de contact, în vederea cercetării infracţiunilor grave; 

 furnizarea unor date suplimentare cu caracter personal și a altor informații legate de 

datele dactiloscopice și de datele ADN, după caz, potrivit legislaţiilor naţionale aplicabile 

celor două state; 

 aspecte referitoare la refuzul îndeplinirii unei cereri de furnizare de date și informații; 

 protecția datelor cu caracter personal și limitări privind prelucrarea acestora; 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/LG.pdf


 

Pag. 3 din 29 
 

 măsuri privind securitatea datelor cu caracter personal; 

 alte prevederi cu caracter procedural, cum ar fi: suportarea cheltuielilor, intrarea în 

vigoare a Acordului, încetarea aplicării acestuia. 

Documentul de cooperare a fost încheiat în cadrul demersurilor politico-diplomatice care sunt 
întreprinse de către Guvernul României pentru admiterea țării noastre în Programul Visa Waiver 
(VWP), cu precădere îndeplinirea criteriilor tehnice în procesul de liberalizare a vizelor pentru 
cetățenii români care călătoresc în Statele Unite ale Americii. 
 
Reglementările acordului sunt compatibile cu principiile cuprinse în Directiva (UE) 2016/680 în 
ceea ce privește garanțiile minime care trebuie impuse în materia transferului datelor cu caracter 
personal către state terțe și protecției acestora, printre care se numără drepturile persoanei 
vizate, asigurarea confidențialității și securității datelor și supravegherea și controlul 
prelucrărilor. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
2.  PROIECT DE LEGE privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, 
schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/LG-1.pdf   
Inițiator: Ministerul Economiei, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor 
Avizatori: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Comunicațiilor și Societății 
Informaționale, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe, Ministrul delegat 
pentru Afaceri Europene, Ministerul Justiției, Banca Națională a României 
 
Sinteză conținut: 
 
Actul normativ se va aplica acelor conturi de plăți prin care consumatorii pot cel puțin să depună 
fonduri într-un cont de plăți, să retragă numerar dintr-un cont de plăți și să execute, respectiv să 
primească operațiuni de plată, inclusiv transferuri de credit către și de la terți.  
 
Documentul stipulează obligativitatea stabilirii unei liste a celor mai reprezentative servicii 
aferente unui cont de plăți. Lista va cuprinde termenii și definițiile pentru fiecare dintre serviciile 
identificate, utilizându-se un singur termen pentru fiecare serviciu pentru a se asigura utilizarea 
unei terminologii standardizate de către prestatorii de servicii de plată, astfel încât consumatorii 
să înțeleagă și să compare comisioanele percepute. De asemenea, lista va cuprinde cel puțin 10 
și cel mult 20 dintre cele mai reprezentative servicii care fac obiectul unui comision, servicii oferite 
cel puțin de un prestator de servicii de plată la nivel național, va integra terminologia 
standardizată la nivelul Uniunii Europene și va fi adoptată prin hotărâre a Guvernului. 
 
Alte prevederi ale ordonanței se referă la: 

 Un document de informare cu privire la comisioane și glosar – pentru a ajuta consumatorii să 

compare cu ușurință comisioanele aferente conturilor de plăți din piața internă în ansamblu, 

prestatorii de servicii de plată vor pune la dispoziția consumatorilor un document de informare cu 

privire la comisioane care să prezinte comisioanele aferente tuturor serviciilor cuprinse în lista 

celor mai reprezentative servicii legate de un cont de plăți la nivel național; 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/LG-1.pdf
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 Situația comisioanelor suportate – prestatorii de servicii de plată vor informa consumatorii gratuit 

și cel puțin o dată pe an cu privire la toate comisioanele percepute pentru contul lor de plăți, 

inclusiv, dacă este cazul, cu privire la rata dobânzii pentru descoperitul de cont și rata dobânzii 

creditoare. 

  O pagină web de comparare a comisioanelor – pentru a oferi consumatorilor posibilitatea de a 

obține informații imparțiale cu privire la comisioanele percepute și ratele dobânzii aplicate în 

legătură cu conturile de plăți este necesară asigurarea existenței cel puțin a unui site de 

comparare independent din punct de vedere operațional de prestatorii de servicii de plată. Site-

urile de comparare pot fi administrate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor 

sau de asociații de consumatori luate în evidență de ANPC care desfășoară activități în domeniul 

protecției consumatorilor; 

 Schimbarea conturilor – se prevede o procedură clară, rapidă și sigură prin care prestatorii de 

servicii de plată vor schimba conturile de plăți, inclusiv conturile de plăți cu servicii de bază; 

  Accesul la conturile de plăți cu servicii de bază – atunci când solicită sau accesează un cont de 

plăți, consumatorii rezidenți în UE nu fac obiectul discriminării de către instituțiile de credit din 

motive de naționalitate sau loc de reședință sau din alte motive, după cum se prevede la articolul 

21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Condițiile aplicabile deținerii unui cont 

de plăți cu servicii de bază nu trebuie să fie discriminatorii. 

Potrivit actului normativ, ANPC este autoritate națională competentă abilitată să asigure 
aplicarea și respectarea actului normativ. 
 
De asemenea, proiectul de lege cuprinde dispoziții referitoare la contravenții și sancțiuni, stabilind 
că reprezentanții împuterniciți ai ANPC sunt cei care constată contravențiile și aplică sancțiunile, 
la sesizarea consumatorilor, a asociațiilor de consumatori ori din oficiu, în cazul în care, prin 
încălcarea prevederilor legale, sunt sau pot fi afectate interesele consumatorilor. 
 
Aspectele referitoare la comparabilitatea comisioanelor aferente unui cont de plăți și la 
schimbarea conturilor se aplică prestatorilor de servicii de plată, iar aspectele referitoare la 
asigurarea accesului la conturile de plăți se aplică instituțiilor de credit. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
II.    PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 
 
1.  PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind gestionarea financiară a fondurilor externe 
nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi 
Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
 http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/OUG.pdf 
Inițiator: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, 
Ministrul delegat pentru fonduri europene 

Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției, Ministerul pentru Românii de 
pretutindeni 
 
Sinteză conținut: 
 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/OUG.pdf
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România va beneficia de 275,2 milioane de euro prin Mecanismul Financiar SEE şi de 227,3 
milioane deEuro prin Mecanismul Financiar Norvegian.  Aceste sume au fost stabilite printr-un 
acord semnat, în 3 mai 2016, între Uniunea Europeană şi statele SEE din Asociaţia Europeană a 
Liberului Schimb (AELS) - Norvegia, Islanda şi Liechtenstein.  
 
Granturile SEE şi cele norvegiene au ca scop reducerea disparităților sociale şi economice între 
ţările SEE şi consolidarea cooperării dintre statele donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) 
şi ţara destinatară a finanţării.  
 
Pentru perioada 2014-2021, România va fi al doilea mare beneficiar al asistenţei financiare 
oferite de Norvegia, Islanda şi Liechtenstein. Granturile SEE si cele Norvegiene 2014-2021 vor 
sprijini proiecte în cadrul a 12 programe diverse, programe menƫionate în Memorandumurile de 
Înƫelegere semnate deja. Fiecare program va fi gestionat de un operator de program, în cele mai 
multe cazuri acesta fiind o instituţie publică românească sau o organizaţie neguvernamentală. În 
unele cazuri, gestionarea se va realiza în comun de către operatorul de program şi un partener, 
respectiv o entitate dintr-una din ţările donatoare. La cele 12 programme se adăugă Fondul de 
Asistența tehnică 2014-2021 și Fondul pentru relații bilaterale 2014-2021. 
 
Absorbţia acestor fonduri reprezintă una dintre priorităţile fundamentale ale României. Alocarea 
substanţială de fonduri din partea Statelor Donatoare în actuala perioadă de programare trebuie 
valorificată optim, reprezentând o resursă cheie pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu şi 
lung a economiei şi societăţii româneşti, precum şi un element central al sustenabilităţii bugetare 
prin prisma strategiei investiţionale şi a caracterului nerambursabil al acestor fonduri. 
 
Promulgarea acestei ordonanțe de urgență creează cadrul procedural, legal și financiar pentru 
gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar 
Spaƫiul Economic European şi Mecanismului Financiar Norvegian pe perioada de programare 
2014-2021. 
 
Prezenta ordonanță de urgență are la bază prevederile cadrului financiar aferent perioadei de 
programare 2009-2014, fiind imbunătățit/adaptat ca urmare a lecțiilor învățate și în sensul 
respectării prevederilor Regulamentelor de implementare a Mecanismelor financiare SEE și 
Norvegian 2014-2021. 
 
De asemenea, în baza raportului elaborat de Curtea de Conturi în urma misiunii de audit 
desfășurate în anul 2015 la nivelul MFP și a discuțiilor dintre MDRAPFE, în calitate de Punct 
Național de Contact și MFP se propune ca, în cazul operatorului de program, Fondul Român de 
Dezvoltare Socială, co-finanțarea să fie asigurată din bugetul MDRAPFE.   
 
Cadrul instituțional prevăzut în ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2013 privind 
gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al 
Spaţiului Economic European 2009 - 2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009 – 2014 
rămâne neschimbat și va continua să funcționeze pentru finalizarea și închiderea programelor, 
conform prevederilor Regulamentelor de implementare a Mecanismelor financiare SEE și 
Norvegian 2009-2014.  
Având în vedere : 
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- faptul că o cooperare sporită dintre statele donatoare şi statul beneficiar va contribui la 
asigurarea unei Europe stabile, paşnice şi prospere, pe baza bunei guvernări, instituţiilor 
democratice, statului de drept, respectării drepturilor omului şi dezvoltării durabile; 

- necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri pentru asigurarea cadrului procedural, 
legal și financiar pentru gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile 
aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European şi Mecanismului financiar 
norvegian pentru perioada de programare 2014 – 2021; 

- faptul că alocarea substanţială de fonduri din partea statelor donatoare (Norvegia, 
Islanda şi Liechtenstein) în valoare de 502,5 milioane Euro (alocare aproape dublă față de 
alocarea aferentă perioadei de programare 2009-2014 – 306 milioane Euro) trebuie 
valorificată optim, reprezentând o resursă-cheie pentru dezvoltarea pe termen scurt, 
mediu şi lung a economiei şi societăţii româneşti, precum şi un element central al 
sustenabilităţii bugetare prin prisma strategiei investiţionale şi a caracterului 
nerambursabil al acestor fonduri; 

- calendarul pentru anul 2017 stabilit în conformitate cu prevederile Regulamentului privind 
implementarea Mecanismul financiar norvegian 2014-2021, emis de Norvegia în 
conformitate cu Articolul 10.5 din Acord și ale Regulamentului privind implementarea 
Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021, emis de Statele 
Donatoare în conformitate cu Articolul 10.5 din Protocolul 38c în baza căruia România 
trebuie să stabilească parteneriatele cu instituțiile din statele donatoare;  

- faptul ca prin adresa Oficiului Mecanismului Financiar din data de 21 septembrie 2016,  
cheltuielile aferente mecanismului financiar norvegian 2014-2021 au fost declarate 
eligibile incepand cu 26 iulie 2016, iar cele aferente mecanismului financiar SEE 2014-
2021 începând cu 1 august 2016. 

- importanta reglementării cadrului financiar la nivel național pentru perioada de 
programare 2014-2021, in lipsa căruia granturile SEE si norvegiene necesare perioadei de 
pregătire a programelor nu pot fi utilizate, deși disponibile, sumele corespunzătoare fiind 
asigurate din bugetul de stat, până la intrarea în vigoare a prezentului cadru financiar, 
conform prevederilor art.19 din Legea bugetului de stat pe 2017, nr. 6/2017, ceea ce 
reprezintă o încărcare nejustificată a bugetului de stat; 

- recomandările primite din partea reprezentanților Statelor Donatoare de a urgenta 
demararea implementării programelor, pentru a evita situația din cadrul perioadei de 
programare 2009-2014, când România a fost printre ultimele țări care au început 
implementarea programelor, majoritatea programelor având nevoie de acordarea unei 
extinderi a perioadei de eligibilitate a cheltuielilor până la 30 aprilie 2017;  

- faptul că România este prima țară care a semnat Memorandumurile de înțelegere cu 
statele donatoare pentru exercițiul financiar 2014-2021, România putând beneficia astfel 
de avantajele demarării implementării cât mai rapidă a programelor ceea ce ar implica o 
mai eficientă utilizare a granturilor SEE și novegiene 

 
Ținând cont de faptul că o prioritate majoră a Guvernului o constituie îmbunătățirea gradului de 
absorbție a fondurilor externe nerambursabile, aspect menționat si în Programul de Guvernare 
2017-2020; 
 
Ținând cont că neadoptarea în regim de urgenţă a acestor reglementări poate avea consecinţe 
serioase şi ar genera disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra gradului de absorbţie a 
fondurilor acordate României prin cele două mecanisme financiare; 
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Având în vedere că în lipsa cadrului financiar supus aprobării este imposibilă asigurarea noilor 
poziții de clasificație bugetară pentru evidențierea corespunzătoare a proiectelor ce se vor 
implementa prin cele două mecanisme financiare SEE și Norvegiene 2014-2021, ceea ce are ca 
efect necuprinderea în bugetele şi anexele acestora aferente ordonatorilor de credite cu rol de 
Operatori de Program a cofinanțării (15%), acolo unde este cazul, precum şi reflectarea sumelor 
reprezentând fonduri externe nerambursabile (grant) acordate de Statele Donatoare. 
 
Ținând cont de faptul că în lipsa cadrului financiar, România nu poate demara implementarea 
programelor aferente celor două mecanisme financiare, ceea ce, pe termen lung, ar putea duce 
la imposibilitatea implementării acestora în termenele prevăzute în Regulamentele de 
implementare a celor două mecanisme financiare și implicit, pierderea unui procent din granturile 
alocate României prin intermediul Memorandumurilor de înțelegere semnate între Guvernul 
României și Statele donatoare la 13 octombrie 2016, se impune aprobarea proiectului de 
ordonanță de urgență privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile 
aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014 - 2021 şi Mecanismului 
financiar norvegian 2014 - 2021. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
2.  PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de 
la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la 
conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul Operațional 
Sectorial Mediu 2007-2013 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189164 
Inițiator: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, 
Ministrul delegat pentru fonduri europene 

Avizatori: Ministerul pentru Relația cu Parlamentul 
 
Sinteză conținut: 
 
Prin promovarea prezentului act normativ se urmăreşte reglementarea condiţiilor de suportare 
de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la 
conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru proiectele a căror finanţare 
este eşalonată în doua perioade de programare, cuprinzând faza I implementată în cadrul 
Programului operaţional sectorial Mediu 2007-2013, iar faza II implementată in cadrul 
Programului operaţional sectorial Infrastructura Mare 2014- 2020. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
 
3.  PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art.38 din Legea nr.207/2016 
privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern 
 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189164
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Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189157 
Inițiator: Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei 
Avizatori: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministrul 
delegat pentru Afaceri Europene, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul pentru Relația cu 
Parlamentul 
 
Sinteză conținut: 
 
Forma actuală a Legii nr. 207/2016 nu poate fi implementată în totalitate, în primul rând din 
cauza faptului că actul normativ impune o serie de modificări noi în domeniul etichetării 
produselor. Procedura de schimbare a etichetelor este laborioasă și de durată, astfel încât 
termenul de intrare în vigoare a Legii trebuie amânat, pentru a permite astfel producătorilor de 
înlocuitori de lapte matern să își organizeze procesul de etichetare. 
 
Modificarea art. 38 din Legea nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor 
laptelui matern, în sensul prorogării termenului de intrare în vigoare a actului normativ va permite 
integrarea tuturor propunerilor Comisiei Europene pentru facilitarea liberei circulații a mărfurilor, 
capitol extrem de complex în special în ceea ce priveşte condiţiile specifice de etichetare. 
 
Se va institui cadrul temporal necesar pentru realizarea unui grup de lucru alcătuit din 
reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor abilitate, în vederea realizării atât a demersului mai 
sus menţionat, cât şi pentru elaborarea normelor de aplicare pentru Legea nr. 207/2016. 
 
Prin armonizarea deplină a prevederilor legii cu legislația Uniunii Europene actul normativ va 
putea fi pus în aplicare și va produce efecte în limitarea reclamei comerciale agresive a produselor 
ce înlocuiesc laptele matern, favorizând creşterea ratei alăptării, îmbunătăţirea nutriţiei copilului 
şi scăderea riscului de apariţie a obezităţii. Vor fi ameliorate astfel importante probleme de 
sănătate publică. 
 
Prin constituirea unui cadru operaţional de amendare şi implementare a Legii nr. 207/2016, 
România va putea pune în aplicare recomandările făcute în anul 2009 de către Comitetul ONU 
pentru drepturile copilului, care la observaţia numărul 65 menţionează «Comitetul recomandă, 
de asemenea, ca statul parte să sporească eforturile pentru ameliorarea stării de sănătate a 
sugarilor şi copiilor mici, acordând în special mai multă atenţie spitalelor ce deţin statutul de 
’’Prieten al copilului” [..............] şi, nu în ultimul rând, prin promovarea şi sensibilizarea cu privire 
la beneficiile alăptării şi prin adoptarea Codului Internaţional al Marketing al Substituenţilor de 
Lapte Matern». 
 
În cazul în care termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 nu va fi prorogat, aceste aspect 
va conduce la apariţia următoarelor efecte negative, respectiv: apariția unui risc de blocaj pe 
piața românească de produse înlocuitoare a laptelui matern, actul normativ nu va respecta 
procedurile Uniunii Europene în domeniu, industria nu va avea posibilitatea de a pune pe piață 
produse etichetate conform noului act normativ, întrucât nu au fost elaborate normele de 
aplicare ale prezentei legi, fapt imposibil de realizat în absența avizului Comisiei Europene. 
 
Proiectul a fost aprobat. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189157
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III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI 
 
1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea art.134 din Normele de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.257/2011 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG.pdf 
Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
Avizatori:, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Prezentul act normativ are ca obiect de reglementare completarea art.134 din Normele de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 preconizându-se aplicarea corectă și unitară a prevederilor 
art. 1691  (dispoziții de completare aduse prin Legea nr. 192/2015) de casele teritoriale de pensii.  
 
Prezentele norme metodologice stabilesc în mod concret stagiul de cotizare utilizat la 
determinarea punctajului mediu anual în procesul de recalculare prevăzut de art. 1691 din Legea 
nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv completările aduse de Legea nr. 
192/2015 astfel că, persoanele care au lucrat în condiții identice să beneficieze la determinarea 
punctajului mediu anual de stagii de cotizare identice, prin raportare la dispozițiile Legii nr. 
263/2010 cu modificările și completările ulterioare. 
 
De asemenea, având în vedere că recalcularea se efectuează, potrivit legii, pe o durată de 24 de 
luni, începând cu data de 1 ianuarie 2016, se propune reglementarea perioadei de recalculare și 
plată a drepturilor de pensie stabilite anterior datei de 1 ianuarie 2011. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 
privind echipamentele individuale de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a 
Consiliului 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-1.pdf 
Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
Avizatori: Ministerul Economiei, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Prin propunerea de hotărâre a Guvernului, pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Regulamentului (UE) 2016/425: 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG.pdf
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-1.pdf
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- Se stabilește Ministerul Muncii și Justiției Sociale ca autoritate de notificare, care va fi 
responsabilă pentru instituirea și îndeplinirea procedurilor prevăzute la art.21 alin.(1) al 
Regulamentului și respectarea obligațiilor de informare ce decurg din aplicarea 
prevederilor art.23 al Regulamentului; 

- Se desemnează Inspecția Muncii ca autoritate de supraveghere a pieței naționale a 
echipamentelor individuale de protecție și se stabilesc atribuțiile pe care aceasta le are 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Capitolului VI; 

 
Se stabilește cuantumul amenzilor și celelalte sancțiuni complementare aplicate în cazul 
nerespectării prevederilor Regulamentului (UE) 2016/425; 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
3.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 
1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, 
prin scoaterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 
Muncii şi Justiţiei Sociale, ca urmare a retrocedării acestora persoanelor îndreptăţite, respectiv 
ca urmare a pieirii bunului 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/NFHGANEXA.pdf  
Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
În baza prevederilor art.2 şi 5 din Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cu modificările şi completările 
ulterioare, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale 
urmează să actualizeze inventarul bunurilor din domeniul public al statului în conformitate cu 
modificările intervenite în structura acestora ca urmare a inventarierii anuale a patrimoniului, 
efectuată conform prevederilor legale în vigoare. 
 
              Pentru scoaterea unui bun imobil din domeniul public al statului 
În administrarea Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Muncii - 
INCDPMP, aflat în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale pânǎ la 
publicarea Hotǎrȃrii de Guvern nr.185/2013, la numerele  M.F.P. 101966, 101983 și 101984 sunt 
înregistrate 2 construcţii și un teren, situate în București, str. G-ral Constantin Budișteanu nr.15, 
sect.1, care în conformitate cu Dispoziția de retrocedare nr.5149/25.07.2006 a Institutului 
Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Muncii au fost retrocedate, conform  
prevederilor Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. 
 
La nr. MFP 101966, la adresa menţionată mai sus, este înregistrat un imobil format din 5 corpuri 
de clădire, iar în decizia de retrocedare şi procesul verbal de predare primire a bunului în cauză 
sunt menţionate doar 4 corpuri de clădire. Din analiza situaţiei reale, de la faţa locului, se constată 
că imobilul este format din 4 clădiri şi o anexă pentru portar, care fiind construită tot din cărămidă 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/NFHGANEXA.pdf
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a fost considerată cea de-a cincea clădire, dar nu a fost menţionată în documentele de 
retrocedare, considerându-se a fi un spaţiu inutilizabil. Această situaţie rezultă din singurele 
documente de arhivă gasite şi prezentate de Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare pentru 
Protecția Muncii. 
 
La nr. MFP 101984, în adresa menţionată mai sus, este înregistrat un teren cu suprafaţă de 2595 
mp. Considerăm că acestă înregistrare este eronată deoarece, conform procesului verbal din data 
de 6 martie 1944 privind înscrierea în cartea funciară a imobilului, se constată faptul că terenul 
respectiv are doar 2145 mp, suprafaţă menţionată şi în procesul verbal de predare primire 
întocmit la data retrocedării. Suprafaţa de 2220 mp rezultaţi din schita anexata dispozitiei nr. 
5149/2006, precum și cea de 2595 mp menționatǎ ȋn inventarul bunurilor din domeniul public al 
statului, nu a fost calculată şi măsurată cu exactitate deoarece la acea datǎ nu existau 
instrumente care sǎ mǎsoare suprafețele cu precizie foarte mare. 
 
Totodatǎ, la nr. MFP 101983, la aceeași adresǎ menţionată mai sus, figurează ȋnregistratǎ o 
clǎdire denumită “halǎ experimentalǎ”. Din documentația pusă la dispoziție de I.N.C.D.P.M., 
rezultă că aceasta a fost construită pe un teren alăturat institutului, aflat în proprietatea S.C. 
VINALCOOL S.A. şi dat doar în folosinţă I.N.C.D.P.M. 
 
Această hală, construitǎ din panouri metalice, a fost pusă în funcțiune în anul 1963 și folositǎ 
pentru o perioadǎ de timp ca halǎ de ventilație (formatǎ din clǎdire principalǎ cu S=185 mp și o 
anexǎ cu S=76 mp, suprafețe menționate ȋn schița Plan de situație, anexa 3 a Raportului de 
expertizǎ tehnicǎ solicitat de Tribunalul București, secția IV Civilǎ, ȋn dosarul nr.3334/99). În timp, 
hala a suferit un proces de degradare care nu mai permitea desfășurarea activității, fiind 
dezmembrată în anul 2006.  
 
Ca urmare, se impune scoaterea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 
Muncii şi Justiţiei Sociale a bunurilor cu nr. M.F.P 101966 și 101984 ca urmare a retrocedării 
acestora și a celui cu nr.MFP 101983 ca urmare a pieirii lui. 
 
Conform celor prezentate mai sus, se impune modificarea anexei numărul 13 la Hotărârea 
Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului. 
 
Astfel, bunurile cu nr. M.F.P 101966 și 101984 au fost retrocedate în întregime persoanelor 
îndreptăţite şi prin urmare vor fi scoase din domeniul public al statului și din administrarea 
Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.  
 
Bunul cu nr. M.F.P 101983 a fost desființat, impunȃndu-se scoaterea din domeniul public al 
statului și din administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.  
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
4.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor privind modul de 
nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 235/2003 
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Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-2.pdf  
Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice 
Avizatori: Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Modificările și completările propuse prin hotărârea Guvernului pentru modificarea și completarea 
Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2003, vizează următoarele:  

1. Limitarea numărului experților în contabilitate publică care fac parte din CAPI, de la doi 

membrii la un singur membru, în conformitate cu modificările aduse prin Legea nr. 

672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioarem, şi 

introducerea în componența CAPI a reprezentantului conducerii structurilor asociative ale 

autorităților publice locale.   

2. Asigurarea posibilității de a exista mai multe oportunități de alegere în componența CAPI 

a reprezentantului din conducerea structurilor asociative.  

3. Stabilirea a două noi condiții de încetare a calității de membru în CAPI, respectiv la data 

primirii, de către Ministerul Finanțelor Publice, a comunicării încetării raporturilor de 

muncă/serviciu cu entitatea publică care l-a desemnat pentru a face parte din CAPI, 

respectiv la data încetării funcției de conducere din cadrul structurii asociative. 

4. Stabilirea termenului de comunicare propunerilor formulate de structurile asociative ale 

autorităților publice locale pentru desemnarea reprezentatului acestora în CAPI. 

5. Înlocuirea sintagmei „Director general al Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul 

Public Intern”, cu sintagma „Conducătorul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul 

Public Intern”. 

Prin implementarea dispozițiilor din actul normativ se va asigura repunerea în ordine a structurii 
componenței membrilor CAPI, în conformitate cu Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, 
republicată, cu modificările ulterioare. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
5.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 
al Companiei Naţionale ''Loteria Română'' S.A 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-3.pdf  
Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice  
Avizatori: Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
 
 
Sinteză conținut: 
 
Bugetul poate fi consultat la adresa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189044  
 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-2.pdf
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-3.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189044
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Proiectul a fost aprobat. 
 
6.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1094/2009 
privind condiţiile introducerii pe piaţă a generatoarelor de aerosoli 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-4.pdf  
Inițiator: Ministerul Economiei 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ministerul 
Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Schimbările vizează anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1094/2009, respectiv: 
 

 S-a modificat textul de la pct. 2, subpunctul 2. 2 pentru alinierea la prevederile 
Regulamentului (UE) nr. 487/2013 al Comisiei din 8 mai 2013 de modificare, în vederea 
adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) 1272/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea 
substanțelor și amestecurilor.   

 S-a modificat textul de la pct. 3.1.2 , în sensul că, urmare progresului tehnologic,  s-a 
majorat presiunea  maximă admisă a generatoarelor de aerosoli, fără a fi afectată 
siguranța acestora.   

 
Proiectul a fost aprobat. 
 
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-6.pdf  
Inițiator: Ministerul Turismului 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, 
Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Demersul legislativ vizează desființarea Direcției Generale Dezvoltare, Promovare și Marketing și 
înființarea a trei direcții distincte, cu încadrarea în același număr de posturi, divizarea  Direcţiei 
Generale Control, Autorizare şi Monitorizare și înființarea a două direcții distincte, păstrându-se 
posturile existente. De asemenea, se desființează reprezentanțele de promovare turistică cu 
sediul în străinătate și se stabilesc noi atribuții Ministerului Turismului.   
Scopul actului normativ îl constituie modificarea anexei nr. 1 – structura organizatorică, cu 
păstrarea numărului de posturi aprobat, astfel: 

- Desființarea Direcției Generale Dezvoltare, Promovare și Marketing și utilizarea posturilor 
pentru înființarea a trei direcții distincte după cum urmează: Direcția Investiții și 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-4.pdf
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-6.pdf
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Dezvoltare Turistică, Direcția Marketing și Promovare Turistică și Direcția Relații 
Internaționale, Afaceri Europene și Fonduri Comunitare. Menționăm că modificarea are 
ca scop eficientizarea activității Ministerului Turismului, în sensul separării atribuțiilor 
structurilor și stabilirea unui sistem de cooperare între acestea bazat pe principii de 
independență. 

- Divizarea Direcţiei Generale Control, Autorizare şi Monitorizare și utilizarea posturilor 
pentru înființarea a doua direcții distincte, Direcția Autorizare și Monitorizare și Direcția 
Control, în vederea respectării principiului separării atribuţiilor, potrivit căruia nicio 
persoană sau verigă organizatorică să nu deţină controlul exclusiv asupra tuturor etapelor 
importante ale unei activităţi sau operaţiuni, în raport cu prevederile Ordonanței 
Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, 
republicată.   

- În ceea ce privește Direcția Economico-Financiară, Admnistrativ și IT, tot în scopul  
respectării principiului separării atribuţiilor, acesta va fi divizată urmând a fi înființate, în 
numărul de posturi alocat, Direcția Economică, Financiară și Servicii Interne și Biroul 
Achiziții Publice.  

- Desființarea reprezentanțelor de promovare turistică cu sediul în străinătate, având în 
vedere concluziile și recomandările Curții de Conturi prin Raportul de audit al 
performanței, întocmit ca urmare a efectuării misiunii „Auditul performanței  fondurilor 
alocate  prin  bugetul Autorității   Naţionale  pentru     Turism pentru dezvoltarea și 
promovarea turistică a României pentru  perioada 2013 – 2015”, s-a constatat că există 
o disproporție între sumele alocate pentru funcționarea acestora (cele mai mari cheltuieli 
efectuate sunt cele aferente chiriilor, atât pentru sedii, cât și pentru locuințe, aproximativ 
70% din sumele alocate) și eficacitatea activității acestora. Personalul contractual 
încadrat la reprezentanțele de promovare turistică cu sediul în străinătate va fi reîncadrat 
în funcții, pe noua structură organizatorică a Ministerului Turismului, cu respectarea 
prevederilor Legii 53/2003, cu modificările și completările ulterioare.  

- La propunerea Ministerului Afacerilor Externe, în contextul pregătirilor pentru exercitarea, 
de către România, în semestrul I 2019, a președinției Consiliului Uniunii Europene, s-a 
creat o structură specifică care va asigura gestionarea domeniului afacerilor europene, în 
vederea unei reprezentări cât mai bune a intereselor României în procesul decisional 
European și în cadrul Sistemului național de gestionare a afacerilor europene. 

 
Reîncadrarea personalului pe structura organizatorică propusă se realizează cu respectarea 
prevederilor art. 100, art. 107 alin. (1) şi ale art. 112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind 
statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
De asemenea, tot la propunerea Ministerului Afacerilor Externe s-a completat secțiunea privind 
funcțiile generale exercitate de Ministerul Turismului, astfel încât pe lângă dimensiunea de 
transpunere, să cuprindă și dimensiunea de negociere. 
 
În vederea gestionării în bune condiții a activității privind exercitarea tuturor drepturilor ce decurg 
din calitatea de acţionar al statului privind administrarea, restructurarea, privatizarea, 
postprivatizarea și reorganizarea şi, după caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat 
din domeniul turismului, s-au introdus noi atribuții, conform prevederilor legale în domeniu.  
 
Astfel, în actul normativ se prevede că Ministerul Turismului: 
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a) administrează participaţiile deținute la aceste societăţi comerciale, împuternicindu-i pe 
reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să acţioneze pentru creşterea 
competitivităţii şi eficienţei economice a acestor societăţi şi companii, pentru 
restructurarea şi pregătirea acestora pentru privatizare; 

b) desfăşoară activităţile de privatizare, potrivit legii, activităţi de urmărire a contractelor de 
privatizare; 

c) iniţiază, după caz, lichidarea societăţilor neprofitabile; 
d) monitorizează, potrivit legii, aplicarea măsurilor pe perioada de administrare specială şi 

supraveghere financiară a operatorilor economici cu capital de stat din portofoliul 
propriu. 

 
Această activitate urmează să fie derulată conform prevederilor Legii 137/2002, cu modificările 
și completările ulterioare, precum și în baza legislației din domeniul insolvenței – Legea 
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei și de insolvență. 
 
Încetarea activității reprezentanțelor de promovare turistică cu sediul în străinătate, se realizează 
în maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărârii, în această perioadă 
urmând să fie luate toate măsurile care se impun, respectiv, desființarea reprezentanțelor prin 
ordin al ministrului turismului, rechemarea, prin ordin al ministrului turismului, în țară a 
personalului trimis în misiune în străinătate, precum și, încetarea relațiilor contractuale (pentru 
sediu, locuințe de serviciu, utilități și altele asemenea) aferente funcționării acestor 
reprezentanțe. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.230/2011 privind 
autorizarea importatorilor de seminţe de cânepă pentru alte întrebuinţări decât pentru semănat 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-7.pdf  
Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul pentru Mediul 
de Afaceri Comerț și Antreprenoriat, Ministerul delegat pentru Afaceri Europene, Ministerul 
Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Actul normativ modifică cadrul legislativ național referitor la condițiile ce trebuie respectate de 
operatori în vederea autorizării acestora pentru efectuarea importatorilor de semințe de cânepă 
pentru alte întrebuințări decât pentru semănat. 
 
Prevederile actului normativ sunt în concordanță cu noile prevederi comunitare, și modifică textul 
Hotărârii de Guvern nr.230/2012 după cum urmează: 

- pentru claritate au fost reformulate  condițiile pe care trebuie să le îndeplinească 

solicitanții pentru a obține autorizația de importator; 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-7.pdf
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- au fost enumerate documentele pe care trebuie să le prezinte operatorul în vederea 

obținerii autorizației de importator, având în vedere necesitatea stabilirii unei mai bune 

implementari, data fiind practica până în prezent; 

- a fost modificat termenul de emitere a autorizației de importator de la 5 zile lucrătoare la 

30 zile de la data depunerii documentației; 

- au fost modificate prevederile legate de documentele justificative pe care operatorul  

trebuie să le prezinte la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru a demonstra 

trasabilitatea produsului importat, precum și operatiunile efectuate; 

- s-au prevăzut autoritățile competente  verificarea și controlul condițiilor care au stat la 

baza autorizării precum și a îndeplinirii obligațiilor ce le revin operatorilor, potrivit 

reglementărilor legale în vigoare; 

- au fost introduse sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regimului autorizării 

precum și majorarea cunatumului acestora. 

Proiectul a fost aprobat. 
 
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 
al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa" - S.A. aflată sub 
autoritatea Ministerului Transporturilor 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-8.pdf  
Inițiator: Ministerul Transporturilor 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
 
Sinteză conținut: 
 
Bugetul poate fi consultat la adresa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189139  
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 
al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. aflată sub 
autoritatea Ministerului Transporturilor 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-9.pdf  
Inițiator: Ministerul Transporturilor  
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
 
Sinteză conținut: 
 
Bugetul poate fi consultat la adresa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189141  
 
Proiectul a fost aprobat. 
 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-8.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189139
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-9.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189141
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11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 
al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A. aflată sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-10.pdf  
Inițiator: Ministerul Transporturilor  
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
 
Sinteză conținut: 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189140  
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 
al Societăţii ''Telecomunicaţii C.F.R'' S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-11.pdf  
Inițiator: Ministerul Transporturilor 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
 
Sinteză conținut: 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189142  
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 
al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului 
Mediului 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-12.pdf  
Inițiator: Ministerul Mediului 
Avizatori: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Finanțelor Publice 
 
Sinteză conținut: 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189143  
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul arhivistic 
între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naţionale, şi Serviciul de Stat de 
Arhivă din Ucraina, semnat la 11 octombrie 2016, la Iaşi 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-10.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189140
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-11.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189142
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-12.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189143
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Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-13.pdf  
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Prin documentul de cooperare se instituie cadrul juridic bilateral de reglementare a raporturilor 
specifice de colaborare între structurile de arhivă din cele două state, reglementându-se o serie 
de aspecte, dintre care exemplificăm:  

- realizarea de stagii de documentare a arhiviştilor; 
- efectuarea schimbului de ediţii de documente, ghiduri, îndrumătoare şi altă literatură de 

specialitate; 
- schimb de copii ale documentelor depistate, în condiţii de reciprocitate şi în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare în cele două state; 
- editarea în comun a unor publicaţii referitoare la istoria relaţiilor dintre cele două state; 
- organizarea de expoziţii documentare privind istoria relaţiilor dintre statele lor. 

 
La data intrării în vigoare a Acordului, își încetează valabilitatea Acordul de colaborare 
interdepartamentală în domeniul arhivistic între Direcția Generală a Arhivelor Statului din cadrul 
Ministerului de Interne al României și Direcția Generală a Arhivelor Statului de pe lângă Cabinetul 
de Miniștri al Ucrainei, semnat la Kiev, la 2 iunie 1995, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
410/1996. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne 
din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Serbia privind constituirea şi 
activităţile patrulelor comune de-a lungul frontierei de stat comune, semnat la 10 noiembrie 
2016, la Timişoara 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-14.pdf  
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Prin încheierea Protocolului se urmărește îmbunătățirea cooperării între autoritățile de frontieră 
ale celor două state în domeniile prevenirii și combaterii migrației ilegale, a tuturor formelor de 
infracționalitate transfrontalieră dar și în vederea eficientizării schimbului de informații dintre 
acestea.  
Documentul are un conținut preponderent tehnic și reglementează aspecte referitoare, printre 
altele, la: 

- autoritățile competente; 
- modul de constituire, desfășurare și acțiune a patrulelor comune; 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-13.pdf
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-14.pdf
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- zona în care patrulele comune vor funcționa; 
- atribuții, reguli privind folosirea mijloacelor de comunicații; 
- portul uniformei, echipamentului și armamentului; 
- suportarea costurilor, analiza activității, precum și alte detalii de organizare a misiunilor. 

 
Proiectul a fost aprobat. 
 
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în 
domeniul public al acestuia şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de 
Coastă  
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-67.pdf 
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Ministerul Afacerilor Interne, prin Garda de Coastă, deține în administrare imobilul 49-174 (teren 
în suprafață de 6818 mp), proprietate privată a statului (CF nr.102292), situat pe raza comunei 
Lipnița, sat Carvăn, județul Constanța. Valoarea de inventar a imobilului este de 213.741,05 lei, 
conform procesului-verbal nr.981721/27.11.2015. 
 
Acesta a figurat până în anul 2002, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului 
Afacerilor Interne însă, în vederea desființării unor construcții care se aflau pe terenul în discuție 
(7 construcții), atât terenul cât și construcțiile au fost trecute în domeniul privat al statului prin 
Hotărârea Guvernului nr.1583/2002 privind trecerea unor imobile aflate în administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne din domeniul public în domeniul privat al statului. În prezent, 
imobilul este compus numai din teren, construcțiile fiind desființate la nivelul anilor 2014 și 2015. 
Ulterior trecerii în domeniul privat al statului, terenul a fost înscris în Cartea funciară rezultând în 
urma măsurătorilor cadastrale o suprafață reală de 6818 mp, conform  CF nr.102292 și nu 7000 
mp, așa cum era menționat în Hotărârea Guvernului nr.1583/2002. 
 
Imobilul 49-174 este învecinat cu Punctul de Trecere a Frontierei Lipnița-Kainargea, iar trecerea 
sa din domeniul privat în domeniul public al statului este necesară pentru a pregăti amenajarea 
unei artere de circulație pentru fluidizarea traficului în zona de trecere a frontierei.  
 
Odată cu realizarea acestui demers, imobilul va fi înscris în inventarul centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările 
ulterioare, și dat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Garda de Coastă. 
 
Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind trecerea unui 
teren din domeniul privat al  statului în domeniul public al acestuia și darea în administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne-Garda de Coastă. 
 
Proiectul a fost aprobat. 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-67.pdf
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17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți 
 
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne 
Avizatori: - 
 
Sinteză conținut: 
 
Adrian Petcu va exercita, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, funcția publică de 
prefect al municipiului București. Anterior, Guvernul a decis încetarea exercitării, cu caracter 
temporar, prin detașare în condițiile legii, de către Adrian Petcu a funcției publice de prefect al 
județului Ilfov. 
 
Funcția publică de prefect al județului Ilfov va fi exercitată, cu caracter temporar, prin detașare 
în condițiile legii de către Ghincea Marius-Cristian. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Focşani, judeţul 
Vrancea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea 
acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-16.pdf  
Inițiatori: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice 
și Fondurilor Europene 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Ministerul Apărării Naţionale are dislocate în municipiul Focşani, judeţul Vrancea şi localităţile 
limitrofe, un număr de 12 structuri militare şi are în evidenţă la nivelul garnizoanei un număr de 
1280 pensionari militari, pentru care nu există posibilitatea asigurării necesarului existent la 
această dată de 350 locuri de înhumare, ca urmare a faptului că ministerul nu deţine un cimitir 
militar în municipiul Focşani. 
 
În urma analizării problematicii la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, datorită necesităţii 
asigurării numărului de locuri de înhumare pentru structurile militare şi pensionarii militari din 
garnizoana Focşani, s-a luat decizia efectuării demersurilor la Guvern pentru preluarea unei părţi 
din Cimitirul Sudic al Municipiului Focşani, în suprafaţă de 2604 mp, înscrisă în cartea funciară nr. 
61711 a municipiului Focşani, număr cadastral 61711 din domeniul public al municipiului Focşani 
şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în domeniul public al statului, în 
vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, prin hotărâre a Guvernului, în 
scopul utilizării ca cimitir militar.  
 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-16.pdf
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În acest sens, Guvernul a aprobat Memorandumul Ministerului Apărării Naţionale nr. SG 
4842/2016, cu tema „Aprobarea transmiterii de către Guvern prin Secretariatul General al 
Guvernului a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, privind 
emiterea unei hotărâri ce are ca obiect trecerea unei părţi din Cimitirul Sudic al Municipiului 
Focşani, în suprafaţă de 2604 mp, din domeniul public al municipiului Focşani şi din administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Focşani, în domeniul public al statului, în vederea dării în 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru a fi utilizată ca cimitir militar”. 
 
După primirea solicitării de la Guvern, Consiliul Local al Municipiului Focşani a adoptat Hotărârea 
nr. 294/2016, prin care aprobă transmiterea unei părţi din Cimitirul Sudic al Municipiului Focşani, 
judeţul Vrancea, în suprafaţă de 2604 mp, din domeniul public al municipiului Focşani şi 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea amenajării unui cimitir militar. 
 
Instituţia Prefectului Judeţului Vrancea a comunicat că, 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, s-a executat controlul legalităţii Hotărârii Consiliul Local al 
Municipiului Focşani nr. 294/2016 şi s-a constatat că aceasta este legală. 
 
Menţionăm că suprafaţa de 2604 mp teren din Cimitirul Sudic al Municipiului Focşani nu face 
obiectul cererilor de revendicare/restituire ori ale unor litigii, nu este închiriată şi nu este grevată 
de sarcini, conform extrasului de carte funciară actualizat, anexat la documentaţia justificativă 
aferentă prezentului act normativ. 
 
Prezentul act normativ prevede înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului situat în 
municipiul Focşani, judeţul Vrancea, constituit din teren în suprafaţă de 2604 mp, transmis în 
domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 294/2016.        
 
Imobilul având datele de identificare prevăzute în anexa la prezentul act normativ din bun de 
interes public local devine bun de interes public naţional şi va avea destinaţia de cimitir militar. 
                    
Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind înscrierea unui 
imobil situat în municipiul Focşani, judeţul Vrancea în inventarul centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării 
Naţionale şi actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 
1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-17.pdf 
Inițiator: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-17.pdf
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Avizatori: - 
 
Sinteză conținut: 
 
Prin Hotărârea Guvernului nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului 
Dâmbovița, precum şi al municipiului Târgoviște, al orașelor și comunelor din județul Dâmbovița, 
cu modificările și completările ulterioare,  adoptată în aplicarea dispoziţiilor cuprinse în art. 21 
alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și regimul juridic al acesteia, 
cu modificările şi completările ulterioare, a fost atestat domeniul public al judeţului Dâmboviţa, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa. 
 
Hotărârea Guvernului nr. 1350/2001, cu modificările și completările ulterioare, a fost modificată 
şi completată  ulterior prin alte acte normative realizându-se astfel o actualizare permanentă a 
inventarului bunurilor aflate în domeniul public al unităţilor administrativ – teritoriale care să 
permită evidenţierea corectă a situaţiei juridice a bunurilor proprietate publică.   
 
Modificările şi completările inventarelor cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al judeţului 
Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, au fost 
aprobate prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale care s-au centralizat, 
conform art. 21 alin.(3) din Legea nr. 213/1998, cu modificările și completările ulterioare, de către 
Consiliul Judeţean Dâmboviţa spre a fi transmise Guvernului, urmând ca acesta să ateste prin 
hotărâre apartenenţa bunurilor la domeniul public de interes local. 
 
Reactualizarea inventarelor bunurilor care aparţin domeniului public al unor unităţi administrativ-
teritoriale este justificată de schimbarea regimului proprietăţii unor bunuri prin trecerea din 
domeniul public în domeniul privat, constatarea unor inadvertenţe în unele inventare, 
suprapuneri între unele bunuri, reevaluarea unor construcţii şi terenuri, necesitatea atestării 
apartenenţei unor terenuri la domeniul public, terenuri pe care urmează a se realiza investiţii prin 
programe cu finanţare externă, precum şi alte modificări care intervin în structura domeniului 
public. De asemenea, în urma măsurătorilor cadastrale efectuate în vederea intabulării dreptului 
de proprietate asupra imobilelor din proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale s-
au constatat diferenţe între suprafeţele iniţiale şi cele rezultate în urma măsurătorilor, 
impunându-se actualizarea datelor de identificare ale imobilelor în vederea întocmirii Cărţilor 
funciare. 
 
Prin Hotărârea nr. 43/16.08.1999 a Consiliului Local al comunei Aninoasa s-a aprobat Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Aninoasa.  
 
Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Aninoasa nr. 76/16.12.2014 s-a aprobat modificarea 
pozițiilor nr. 94, nr. 145, nr. 149 și nr. 150. Prin Actul de dezmembrare nr. 1697/17.12.2014 s-a 
dezmembrat suprafața de 2409 mp în două loturi, și anume: lotul 1 în suprafață de 566 mp și 
lotul 2 în suprafață de 1843 mp (suprafața de 2409 mp se regăsește în Inventarul bunurilor ce 
aparțin domeniului public al comunei Aninoasa la poziția nr. 94). În acest sens, se modifică 
coloana 3 „Elemente de identificare”  - suprafața de teren aferentă poziției nr. 94 la 566 mp 
(Extras carte funciară nr. 72363/2016, număr cadastral 72363), iar suprafața de 1843 mp trece 
în domeniul privat al comunei Aninoasa (Extras carte funciară nr. 72364/2016), urmând ca acest 
teren, care este amplasat într-o zonă industrială a localității, să fie vândut, astfel ca în viitor să se 
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desfășoare activități economice locale, implicând în acest sens crearea de noi locuri de muncă. La 
pozițiile nr. 145, nr. 149 și nr. 150 s-a modificat lungimea drumurilor urmare efectuării 
măsurătorilor cadastrale. (Extras carte funciară nr. 73342/2016, număr cadastral 73342,                          
nr. 73458/2016, număr cadastral 73458 și nr.73341/2016, număr cadastral 73341). 
 
Prin Hotărârea nr. 12/17.08.1999 a Consiliului Local al comunei Braniștea s-a aprobat Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Braniștea. Prin Hotărârea Consiliului Local 
nr. 18/29.02.2016 s-a aprobat eliminarea pozițiilor nr. 103, nr. 105 și nr. 109. Eliminarea pozițiilor 
din inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Braniștea s-a realizat în scopul 
scoaterii din funcțiune în vederea valorificării, și după caz, casării bunurilor, clădirile respective 
fiind întru-un grad avansat de degradare și nu mai pot fi reabilitate. De asemenea, prin adresa 
nr.432/25.03.2016 Ministerul Culturii precizează faptul că pentru desființare Cămin Cultural nu 
este necesar Avizul de specialitate al Ministerului Culturii. 
 
Prin Hotărârea nr. 13/17.08.1999 a Consiliului Local al comunei Bucșani s-a aprobat Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
20/31.03.2016 s-a aprobat modificarea inventarului, anume pozițiile nr.41, nr.51, nr.151, nr.167, 
nr.169-170, nr.170, nr.202 și nr.205-206, coloana 3 „Elemente de identificare”. Modificarea a 
intervenit urmare efectuării măsurătorilor topografice pentru 9 drumuri și intabularea acestora 
în cartea funciară. Anexăm Procesul verbal de predare - primire din data de 16.03.2016 și 
Extrasele de carte funciară numerele: 71871/2016, 71868/2016, 71870/2016, 71876/2016, 
71877/2016, 71873/2016, 71872/2016, 71879/2016 și 71883/2016. 
 
Prin Hotărârea nr. 28/13.09.1999 a Consiliului Local al comunei Corbii Mari   s-a aprobat 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Corbii Mari. Prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 22/21.03.2016 s-a aprobat modificarea inventarului, anume pozițiile nr.114 
și nr.118, modificându-se coloana 2 „Denumirea bunului”, urmând a se realiza o investiție prin 
PNDR. 
 
Prin Hotărârea nr. 11/19.08.1999 a Consiliului Local al comunei Crângurile s-a aprobat Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Crângurile. Prin Hotărârea Consiliului Local 
nr. 83/27.11.2015 s-a aprobat modificarea inventarului, anume poziția nr. 184, modificându-se 
coloana 2 „Denumirea bunului”. Potrivit Referatului nr. 9938/28.10.2015, denumirea corectă a 
școlii este „Școala Gimnazială Bădulești”, urmând a se derula un proiect ce are ca obiectiv 
reabilitarea, modernizarea și extinderea acesteia. 
 
Prin Hotărârea nr. 11/04.06.1999 a Consiliului Local al comunei Dragomirești s-a aprobat 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dragomirești. Prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 22/11.02.2016 s-a aprobat modificarea inventarului prin actualizarea valorii 
de inventar la o serie de bunuri imobile, urmare evaluării acestora. 
 
Prin Hotărârea nr. 13/25.08.1999 a Consiliului Local al comunei Finta s-a aprobat Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Finta. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
50/12.11.2015 s-a aprobat modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
comunei prin actualizarea valorii de inventar la poziția nr. 153 „Local Cămin Cultural Gheboaia”, 
urmând a se efectua modernizarea și reabilitarea (investiție realizată prin FEADR). 
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Prin Hotărârea nr. 14/20.08.1999 a Consiliului Local al comunei Gura Ocniței s-a aprobat 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gura Ocniței. Prin Hotărârea nr. 
82/09.12.2015 s-a aprobat modificarea inventarului, prin actualizarea valorii de inventar a 
bunului de la poziția nr.48 „Cămin Cultural – Gura Ocniței” urmare lucrărilor de reabilitare. 
 
Prin Hotărârea nr. 33/19.08.1999 a Consiliului Local al comunei Voinești s-a aprobat Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Voinești. Prin Hotărârea nr. 29/17.02.2016 
s-a aprobat modificarea inventarului, în sensul modificării poziției nr. 168, coloanele nr. 2 și nr. 3, 
urmare efectuării măsurătorilor TOPO, respectiv modificării denumirii satului Minjina în satul 
Suduleni. Modificarea denumirii satului a intervenit conform prevederilor, Legii nr. 2/1968 privind 
organizarea administrativa a teritoriului Republicii Socialiste Romania, republicată, deoarece 
drumul aparține satului Suduleni (Raport nr.2674/17.02.2016). Prin Hotărârea nr. 37/29.03.2016 
s-a aprobat modificarea inventarului, în sensul modificării coloanelor nr. 2, nr. 3 și nr. 5 la mai 
multe poziții din Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Voinești. 
Modificarea coloanei nr. 2 a intervenit datorită faptului că aceste drumuri sunt drumuri sătești 
(conform clasificației drumurilor), implicând atribuirea unei alte denumiri drumurilor, a coloanei 
nr. 3 datorită efectuării măsurătorilor TOPO și înscrierea în Cartea funciară, iar a coloanei nr. 5 – 
actualizarea valorii de inventar datorită modificării lungimii drumurilor. Atașăm extrasele de 
Carte funciară nr.: 72470/2016, 72550/2016, 72467/2016, 72429/2016, 72416/2016, 
72430/2016, 72455/2016, 72441/2016, 72456/2016, 72468/2016. 
 
Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta hotărâre a Guvernului  pentru modificarea 
unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Clubului 
Sportiv ''Fotbal Club Farul'' Constanţa asupra unui bun imobil aflat în proprietatea publică a 
statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului-Direcţia Judeţeană pentru Sport 
şi Tineret Constanţa 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-18.pdf     
Inițiator: Ministerul Tineretului și Sportului 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
Prin  prezentul act normativ privind revocarea dreptului de folosință  gratuită a unui imobil, 
proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, Clubului 
Sportiv „Fotbal Club Farul” Constanța, imobil prevăzut în anexă la Hotărârea Guvernului 
nr.666/2001 , imobilul  va  reintra într-un proces de analiză privind modernizarea acestuia astfel 
încât activitățile sportive specifice să se poată desfășura în mod permanent. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-18.pdf
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21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 
al Regiei Autonome ''Rasirom'', aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-19.pdf 
Inițiator: Serviciul Român de Informații 
Avizatori: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Finanțelor Publice 
 
Sinteză conținut: 
 
Bugetul poate fi consultat la adresa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189186  
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
22. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea 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 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-20.pdf 
Inițiator: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 
Avizatori: Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Având în vedere modificările Legii nr. 152/1998, se impune modificarea Normelor metodologice 
în ceea ce privește modalitatea de calcul a chiriei în acord cu dispozițiile Legii nr. 152/1998 așa 
cum a fost modificată. 
 
De asemenea, analizând prevederile Normelor metodologice, care au suferit de-a lungul timpului 
modificări sucesive, s-a constatat că în anumite alineate se enumeră toți administratorii 
locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, iar în altele doar o parte din aceștia. Din aceste 
considerent pentru simplificarea actului normativ s-a făcut trimitere la administratorii prevăzuți 
la art. 8 alin. (2) din norma primară. 
 
Chiria se calculează după noii indicatori aprobați și se actualizează anual în funcție de veniturile 
chiriașilor și de rata inflației comunicată de către Institutul Național de Statistică pentru anul 
anterior.  
 
Pentru actualizarea anuală a cuantumului chiriei, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, 
titularii contractelor de închiriere au obligaţia să transmită administratorilor locuinţelor 
documente din care să rezulte veniturile brute pe membru de familie ale titularului contractului 
de închiriere, realizate în ultimele 12 luni. 
 
În anexa la prezenta hotărâre, este prezentat un model de calcul al chiriei, precum și un model cu 
privire la actualizarea anuală a acesteia.   
 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-19.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189186
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-20.pdf


 

Pag. 26 din 29 
 

Proiectul a fost aprobat. 
 
23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului 
641, situat în municipiul Timişoara, judeţul Timiş, şi pentru actualizarea valorii de inventar a 
imobilului aflat în domeniul public şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-21.pdf  
Inițiator: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Prin Hotărârea Guvernului nr. 892/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat 
în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru 
transmiterea acestuia în domeniul public al judeţului Timiş, s-a aprobat transmiterea imobilului 
641 Timişoara, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale 
în domeniul public al judeţului Timiş. 
 
Transmiterea imobilului 641 Timişoara s-a realizat în vederea reabilitării acestuia într-un termen 
de un an de la data preluării, cu fonduri proprii ale Consiliului Judeţean Timiş, care trebuia să 
asigure funcţionarea în cadrul imobilului sus-menţionat a Centrului Militar Zonal Timiş şi a 
Biroului de Informare Recrutare, precum şi a Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere 
"Alexandru Ioan Cuza" - filiala Timiş, a Asociaţiei "Cultul Eroilor" şi a Casei de Ajutor Reciproc 
"Carp" Timiş, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr. 213/2014, modificată prin 
Hotărârea nr. 151/2015. 
 
Totodată, autoritatea publică judeţeană se obliga ca după reabilitarea imobilului 641 Timişoara, 
să asigure mutarea Centrului Militar Zonal Timiş şi a Biroului de Informare Recrutare din imobilul 
901 Timişoara în imobilul 641 Timişoara, într-un termen de un an de la data preluării imobilului 
641Timişoara. 
 
După transmiterea imobilului 641 Timişoara în domeniul public al judeţului Timiş în baza Hotărârii 
Guvernului nr. 892/2015, odată cu imobilul, a fost preluat de către Consiliul Judeţean Timiş şi 
contractul de închiriere derulat de Ministerul Apărării Naţionale pentru un spaţiu din cadrul 
imobilului, având ca obiect un cabinet medical, cu termen de valabilitate până la data de 17 iunie 
2020. 
 
Datorită complexităţii lucrărilor care trebuiau realizate, precum şi a sumelor necesare reabilitării 
imobilului, Consiliul Judeţean Timiş a comunicat Ministerului Apărării Naţionale în luna octombrie 
2016, că termenele prevăzute la art. 2 alin. (2) şi art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 892/2015, 
nu pot fi respectate de către autoritatea publică judeţeană, acestea expirând pe data de 
13.12.2016. 
 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-21.pdf
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Ca urmare a neîndeplinirii de către autoritatea publică judeţeană a obligaţiilor asumate şi 
prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 892/2015, imobilul 641 Timişoara a revenit de drept în 
domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, conform 
prevederilor art. 4 din hotărârea Guvernului sus-menţionată, precum şi în baza prevederilor art. 
9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Ministerul Apărării Naţionale a preluat imobilul 641 Timişoara de la Consiliul Judeţean Timiş prin 
protocolul de predare – primire înregistrat cu nr.A1430/2017 şi nr. 4731/2017 şi procesul verbal 
de predare – primire înregistrat cu nr. A1429/2017 şi nr. 4732/2017.   
 
Imobilul susmenţionat nu mai serveşte scopurilor pentru care a fost afectat uzului de interes 
public judeţean, nu face obiectul cererilor de revendicare/restituire ori ale unor litigii, nu este 
grevat de sarcini, iar după transmitere în domeniul public al statului şi în administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale, a devenit de uz sau de interes public naţional. 
 
Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind înscrierea în 
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale a imobilului 641, situat în municipiul Timişoara, judeţul Timiş. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
IV.     MEMORANDUMURI 
 
1.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea conţinutului Programului de convergenţă 2017- 
2020 
 
Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice 
Avizatori: - 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
2.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Programului Naţional de Reformă 2017 
 
Inițiatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul delegat pentru Afaceri Europene 
Avizatori: - 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
3.  MEMORANDUM cu tema: Exprimarea sprijinului autorităţilor române pentru Declaraţia 
"Şcoli sigure" şi pentru Liniile Directoare pentru protecţia Şcolilor şi Universităţilor în timpul 
conflictelor armate 
 
Inițiator: Ministerul Afacerilor Externe, Comisia Națională de Drept Internațional Umanitar 
Avizatori: - 
 
Proiectul a fost aprobat. 
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4.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea achiziţiei de autoturisme de reprezentare pentru 
înnoirea parcului auto al misiunilor diplomatice ale României din străinătate 
 
Inițiator: Ministerul Afacerilor Externe 
Avizatori: - 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
5.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea punerii la dispoziţia organismelor NATO, a 
rezultatului evaluării efectuate pentru selecţia unui potenţial furnizor al aplicaţiei Cyber 
Defence Situational Awareness (CDSA), ce a fost realizată în cadrul proiectului 
multinaţional în domeniul apărării cibernetice intitulat "Multinational Cyber Defence 
Capability Development (MNCD2)" 
 
Inițiator: Serviciul Român de Informații 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Comunicațiilor 
și Societății Informaționale 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
 
6.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea politicii publice privind implementarea 
''Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii-IMM INVEST ROMÂNIA'' 
 
Inițiator: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
7.  MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea amendamentului pentru prelungirea 
perioadei de valabilitate a Acordului-cadru de Parteneriat între Ministerul Afacerilor Interne din 
România şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe 
ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - Frontex, semnat la Bucureşti la data de 10 octombrie 
2013 şi la Varşovia la 18 octombrie 2013 

 
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
 
8.  MEMORANDUM cu tema: Amendament formulat de Ministerul Educaţiei Naţionale cu 
privire la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 
privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative 
(Plx. 142/2017) 
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Inițiator: Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, Ministerul Educației Naționale 
Avizatori: - 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
9.  MEMORANDUM cu tema: Formularea punctului de vedere al Guvernului cu privire la 
propunerea legislativă intitulată LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice (Bp.161/2017), iniţiată de un grup de deputaţi şi senatori PSD şi ALDE 

 
Inițiator: Ministerul pentru Relația cu Parlamentul 
Avizatori: - 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
10. MEMORANDUM cu tema: Adoptarea acordului de parteneriat între solicitanții de 
finanțare prin Programul Operațional Regional (unități administrativ teritoriale) și instituții 
publice pe perioada de valabilitate a contractelor de finanțare 

Inițiator: - 
Avizatori: - 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 

11. MEMORANDUM cu tema: “Sprijin pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură și 
industrie alimentară” 

Inițiator: - 
Avizatori: - 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
Ședința a continuat cu prezentarea informărilor, punctelor de vedere și a documentelor 
confidențiale aflate pe ordinea de zi.  
 
Ședința s-a încheiat la ora 16:00. 
 
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/briefing-de-
presa-sustinut-de-purtatorul-de-cuvant-al-guvernului-alina-petrescu-la-finalul-edintei-de-guvern  

http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/briefing-de-presa-sustinut-de-purtatorul-de-cuvant-al-guvernului-alina-petrescu-la-finalul-edintei-de-guvern
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/briefing-de-presa-sustinut-de-purtatorul-de-cuvant-al-guvernului-alina-petrescu-la-finalul-edintei-de-guvern

