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Sinteza rezultatelor activit ății Ședinței Guvernului din 26 octombrie 2016 

 

1. Lista nominal ă a participan ților ( Miniștrii sau, după caz, Secretari de Stat/Secretari 

Generali): 

 
La şedinţa din 26 octombrie 2016, ce a început la ora 10:00, au participat:  

 

Dacian Cioloș, Prim-ministru,  

Vasile Dîncu, Viceprim-ministru, Ministrul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice,  

Costin Borc, Viceprim-ministru, Ministrul 

Economiei, Comerțului și Relațiilor cu 

Mediul de Afaceri, 

Claudiu Vrînceanu, Secretar de Stat, 

Ministerul Economiei, Comerțului și 

Relațiilor cu Mediu de Afaceri, 

Lazăr Comănescu, Ministrul Afacerilor 

Externe,   

Ioan Dragoș Tudorache, Ministrul 

Afacerilor Interne,   

Daniela Giurcă, Secretar de Stat, 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale 
Ștefan Alexandru Tinca, Secretar de Stat, 

Ministerul Apărării Naționale, 

Victor-Vlad Grigorescu, Ministrul Energiei, 

Mircea Dumitru, Ministrul Educației 

Naționale și Cercetării Științifice, 
Anca Dana Dragu, Ministrul Finanțelor 

Publice, 

Daniela Pescaru, Secretar de Stat, 

Ministerul Finanțelor Publice 

Cristian Ghinea, Ministrul Fondurilor 

Europene,  

Raluca Alexandra Prună, Ministrul 

Justiției, 

Gabriela Scutea, Secretar de Stat, 

Ministerul Justiției 

Cristiana Pașca Palmer, Ministrul Mediului, 
Apelor și Pădurilor, 
Dragoș Nicolae Pîslaru, Ministrul Muncii, 

Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 

Vârstnice, 

Delia Popescu, Ministrul Comunicațiilor și 

pentru Societatea Informațională, 

Vlad Voiculescu, Ministrul Sănătății, 
Corina-Ioana Șuteu, Ministrul Culturii, 

Elisabetă Lipă, Ministrul Tineretului și 

Sportului, 

Petru-Sorin Bușe, Ministrul Transporturilor,  

Victoria-Violeta Alexandru, Ministrul 

pentru Consultare Publică si Dialog 
Civic,  

Ciprian Bucur, Ministru Delegat, 

Departamentul pentru Relaţia cu 
Parlamentul,  
Maria Ligor, Ministrul delegat pentru 

Relațiile cu Românii de Pretutindeni  

Paul Gheorghiu, Șeful Cancelariei Primului-

Ministru,  

Florin-Marius Tacu, Secretarul General al 

Guvernului, 

Dorian Filote, Secretar de Stat, Comunicare 

și Relații cu Presa  

Marius Cristian Bădescu, Secretar de 

Stat pentru Afaceri Europene
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Declarațiile susținute de premierul Dacian Cioloș la începutul ședinței de guvern pot fi urm ărite 
aici: http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/declaratiile-sustinute-de-premierul-dacian-

ciolo-la-inceputul-edintei-de-guvern  

 

 

2. Agenda Şedinței de Guvern şi informa ţii privind actele normative dezb ătute  

 
 
I.    PROIECTE DE LEGE 

 

1.  PROIECTUL LEGII asistenței medicale comunitare 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://www.ms.ro/documente/Legea%20asistentei%20medicale%20comunitare_1198_2428.
pdf 
Inițiator: Ministerul Sănătății 
Avizatori: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației și Cercetării 
Științifice, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul 
Justiției 
 

Sinteză con ținut:  

 
Prin prezentul proiect de act normativ inițiatorul are în vedere necesitatea îmbunătățirii 
cadrului normativ privind asistența medicală comunitară, definirea centrelor 
comunitare integrate și integrarea serviciilor la nivel comunitar. 
 
Asistența medicală comunitară cuprinde ansamblul de programe, servicii de sănătate 
și acțiuni de sănătate publică, furnizate la nivelul comunităților cu scopul creșterii 
accesului populației la servicii de sănătate, în special la cele centrate pe prevenire. 
 
În prezent: 
- Lipsa acoperirii suficientă la nivel național cu personal din asistența medicală 
comunitară a generat disparități în ceea ce privește accesul la astfel de servicii între 
mediul urban și cel rural.  
- Există o mare variabilitate atât în practica asistenței medicale comunitare la nivel 
local, cât și în procesul de îndrumare metodologică și monitorizare de către direcțiile 
județene de sănătate publică a serviciilor furnizate de asistența medicală comunitară. 
- Procesul de descentralizare din anul 2009 a condus la reducerea numărului de furnizori de 
asistență medicală comunitară și diminuarea calității serviciilor furnizate. 
- Lipsește o reglementare exactă în legislația sanitară privind conceptul de centru 
comunitar integrat unde să își desfășoare activitatea asistentul medical comunitar în 
sistem integrat cu alți lucrători și profesioniști comunitari. 
- Ministerul Sănătății  asigură finanțarea pentru  1351 de asistenți medicali  comunitari 
și 450 de mediatori sanitari. Pentru anul 2016, fondurile aprobate în bugetul 
Ministerului Sănătății privind activitatea de asistență medicală comunitară sunt în 
valoare de 62.000.000 lei .În anul 2016 posturile din asistență medicală comunitară au 
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fost suplimentate cu 188 de posturi noi de asistent medical comunitar și 19 posturi noi 
de mediator sanitar. Posturile sunt în procedură de ocupare.  
- Este necesară dezvoltarea unui program de formare a personalului din asistența 
medicală comunitară cu fonduri europene în cadrul Programului Operațional Capital 
Uman. 
-Există un grup de lucru la nivelul Ministerului Sănătății pe asistența medicală 
comunitară, inclusiv mediere sanitară. 
 
 
 
 
 
Față de aceste aspecte, prezentul proiect de act normativ prevede următoarele: 
- serviciile furnizorilor de asistență medicală comunitară  vor putea fi  integrate  cu cele 
ale lucrătorilor și specialiștilor în domeniul asistenței sociale și educației, în funcție de 
nevoile din comunitate și de profilul acesteia; 
 - se vor asigura serviciile medico –sociale pentru persoanele vulnerabile prin 
dezvoltarea rețelei de asistență medicală comunitară;  
- se va urmări dezvoltarea serviciilor de asistență medicală comunitară, integrate și 
comprehensive, destinate în principal populației din mediul rural și grupurilor 
vulnerabile și asigurarea accesului echitabil la serviciile de sănătate de calitate și cost 
eficace în special la grupurile vulnerabile; 
- se va urmări  realizarea obiectivelor Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială 
și Reducerea Sărăciei  2015- 2020; 
- coordonarea activității asistenței medicale comunitare, supravegherea metodologică, 
monitorizarea și evaluarea activității, vor fi întărite la nivelul direcțiilor de sănătate 
publică județene; 
- se va realiza o reglementare clară a competențelor instituțiilor care coordonează 
serviciile de asistență medicală comunitară: Ministerul Sănătății, structurile de 
specialitate teritoriale ale Ministerului Sănătății (direcțiile de sănătate publică 
județene), autoritățile publice locale; 
- va fi posibilă dezvoltarea unui instrument standardizat de colectare date, analiză, 
planificare, monitorizare și evaluare a serviciilor de asistență  medicală comunitară 
precum și îmbunătățirea comunicării între autoritățile publice locale, județene și 
centrale; 
- se vor elabora  ghiduri și protocoale de lucru dezvoltate în cadrul grupului de lucru pe 
asistență medicală comunitară și a diferitelor proiecte  care vor fi armonizate și 
implementate ca proceduri de lucru unice la nivel național; 
- se va dezvolta un program de formare de bază, obligatoriu, în asistența medicală 
comunitară (în sistem modular), completat cu module de educație medicală continuă 
care să fie furnizate asistenților medicali comunitari în funcție de nevoi și de profilul 
comunităților cu persoane aparținând grupurilor vulnerabile; 
- furnizarea de servicii de asistență medicală comunitară va fi susținută financiar de 
către autoritățile publice locale și astfel situația existentă se va ameliora prin 
îmbunătățirea cadrului de reglementare în acest sens; 
- creșterea eficienței în sistemul de sănătate prin întărirea rețelei de asistență 
medicală comunitară, integrarea serviciilor la nivel comunitar și crearea centrelor 
comunitare integrate;  
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-se va asigura sustenabilitatea proiectelor Ministerului Sănătății pe asistență medicală 
comunitară derulate prin Mecanismul Financiar Norvegian, Programul de Cooperare 
Elevețiano-Român și prin fondurile structurale 2016- 2020.      
 
Proiectul a fost aprobat. 

 

 

 

 

II.    PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 

 

1.  PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea Programului pilot 
de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de 
învățământ preuniversitar de stat 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/183245 
Inițiatori: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției, Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
Ministerul Sănătății, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul 
 

Sinteză con ținut:  

 
Prin prezentul proiect de act normativ inițiatorul  propune  acordarea, cu titlu gratuit, a unui 
suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în 
limita unei valori zilnice de 7 lei/ beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. 
 
Suportul alimentar se va acorda în perioada desfășurării activității didactice, 
preșcolarilor și elevilor din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, denumite 
în continuare unități-pilot. 
 
Acest demers a fost inițiat în scopul sprijinirii preșcolarilor și elevilor care, din 
considerente de natură medicală, culturală, sau religioasă nu pot beneficia de pachetul 
alimentar/ masă caldă, precum și pentru diminuarea riscului de excluziune și de 
abandon școlar care grefează asupra populației școlare din medii dezavantajate 
geografic, economic sau social. 
 
Totodată, prezentul proiect de act normativ urmărește să asigure premisele accesului 
egal și nediscriminatoriu la educație al tuturor copiilor, indiferent de mediul rezidențial 
de apartenență sau de situația socio-economică. 
 
În vederea aplicării Programului pilot, unităților administrativ teritoriale de care aparțin 
unitățile-pilot le vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 
pentru bugetele locale. 
 
Programul pilot se desfășoară pe durata anului școlar 2016-2017. 
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Proiectul a fost aprobat. 

 

2.  PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea 
Codului de procedură penală și a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/183142 
Inițiator: Ministerul Justiției 
Avizatori: Departamentul pentru Relația cu Parlamentul 
 

Sinteză con ținut:  

 
Prin prezentul proiect de act normativ se aduc o serie de intervenții legislative asupra 
Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările 
ulterioare, și asupra Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările și 
completările ulterioare. Acestea au ca scop reglementarea expresă a competenței 
Completelor de 5 judecători de a soluționa recursuri în casație, împotriva deciziilor 
pronunţate de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi de Completele de 5 
judecători, ca instanţe de apel, ca urmare a pronunțării Deciziei Curții Constituționale 
nr. 540/2016.  
 
Inițiatorul motivează necesitatea intervenției pe calea ordonanței de urgență 
argumentând că inexistența unui cadru legal care să permită aplicarea Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 540/2016 constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu 
poate fi amânată, o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar 
în procedură de urgenţă, nefiind de natură să ofere cadrul procesual-penal necesar 
exercitării dreptului recent recunoscut de Curte.   
Se arată că, de lege lata, Codul de procedură penală nu conţine o reglementare a 
recursului în casaţie exercitat împotriva deciziilor pronunţate de Secţia penală a Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie şi de Completele de 5 judecători, ca instanţe de apel, iar 
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară nu reglementează competenţa 
Completelor de 5 judecători de a soluţiona recursuri în casaţie. 
 
Inexistenţa reglementării recursului în casaţie declarat împotriva deciziilor pronunţate 
de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi de Completele de 5 judecători, 
ca instanţe de apel, conduce la imposibilitatea exercitării dreptului de a declara recurs 
în casaţie împotriva deciziilor Secţiei penale şi ale Completelor de 5 judecători de 
către persoanele judecate în apel la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 
 
Astfel, în scopul asigurării dreptului persoanelor de a exercita calea extraordinară de 
atac a recursului în casaţie împotriva deciziilor pronunţate de Secţia penală a Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie şi de Completele de 5 judecători, ca instanţe de apel, se 
impune realizarea, în regim de urgenţă, în Codul de procedură penală şi în Legea nr. 
304/2004, a cadrului legal care să permită exercitarea acestui drept.  
 
Totodată, este de semnalat faptul că, prin  Decizia Curţii Constituţionale nr. 432/2016, 
instanţa de contencios constituţional a stabilit că dispoziţiile din Codul de procedură 
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penală cuprinse în art. 436 alin. (2), art. 439 alin. (41) teza întâi şi art. 440 alin. (2), cu 
referire la menţiunile care decurg din obligativitatea formulării cererii de recurs în 
casaţie prin avocat, sunt neconstituţionale. Având în vedere faptul că întreaga instituție 
a recursului în casație este reevaluată legislativ prin prezentul demers, se impunea, pe 
cale de consecință, și punerea în acord a Codului de procedură penală cu această 
decizie a contenciosului constituțional. Astfel, în conformitate cu Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 432/2016, se impune eliminarea condiţiei privind exercitarea 
recursului în casaţie prin avocat din reglementarea căii extraordinare de atac, în 
scopul asigurării dreptului de a declara recurs în casaţie, cu respectarea accesului 
liber la justiţie prevăzut în art. 21 din Constituţie.   
Proiectul a fost aprobat. 

 
3.  PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în 
străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului 
eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul 
Bucureşti 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/183271 
Inițiator: Ministerul Sănătății 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice; Ministerul Justiției; Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate; Departamentul pentru Relația cu Parlamentul 
 
Sinteză con ținut:  

 
Prin prezentul act normativ se aprobă plata din bugetul Ministerului Sănătăţii a 
cheltuielilor aferente tratamentului pentru victimele tragicului eveniment din data de 30 
octombrie 2015 produs în clubul Colectiv, care beneficiază de tratament medical în 
străinătate, până la finele anului 2018, în continuarea tratamentului acordat în regim 
de spitalizare în unităţi sanitare publice din România sau străinătate.  
 
Întrucât lista unităţilor medicale din străinătate prevăzută la art.1 alin.(4) din ordonanţa 
de urgenţă a fost valabilă numai în faza iniţială și nu a fost actualizată în intervalul de 
timp de la intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2015 până 
în prezent cu toate unităţile sanitare specializate în care au beneficiat de tratament 
victimele accidentului Colectiv, menţinerea acesteia în vigoare este de natură să 
limiteze în mod nejustificat accesul victimelor la tratament de specialitate în funcţie de 
nevoile specifice ale acestora, precum și posibilitatea de plată de către minister a 
tratamentelor urmate de victime. În acest sens, se propune abrogarea alin.(4) al art.1 
din ordonanţa de urgenţă.  
 
Prin prezentul act normativ se exceptează de la plată cheltuielile care se decontează 
din Fondul Național de Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și/sau din 
donații/sponsorizări. 
 
Plata cheltuielilor reprezentând contravaloarea tratamentelor medicale, inclusiv 
contribuţia personală a rănitului stabilită în conformitate cu legislaţia naţională a 
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statelor în care se acordă tratament medical de către unităţile sanitare din străinătate, 
se realizează la solicitarea rănitului/însoţitorului. 
 
Întrucât în mai multe cazuri, plata tratamentului în străinătate a fost suportată de către 
persoane juridice – acestea precizând fără echivoc faptul că nu fac donaţii sau 
sponsorizări ci acţionează în cadrul mandatului fără reprezentare prevăzut de art. 
2039 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare - 
prin proiect se prevede posibilitatea achitării acestor cheltuieli din bugetul Ministerului 
Sănătăţii. În acest sens, au fost incluse prevederi referitoare la persoanele pentru care 
se vor susține cheltuielile aferente tratamentului în străinătate, precum și documentele 
necesare pentru decontarea cheltuielilor aferente tratamentului în străinătate. 
 
Având în vedere faptul că în cazul unor tratamente medicale şi intervenţii chirurgicale 
plata cheltuielor este solicitată în avans de către prestatorii de servicii medicale, s-a 
instituit posibilitatea acordării în avans a sumelor necesare efectuării tratamentului. 
 
Metodologia de decontare, modelul cererii şi al declaraţiilor pe proprie răspundere 
adoptate prin ordin al ministrului sănătăţii în baza art.3 alin.(2) din ordonanţa de 
urgenţă urmează să fie revizuită în baza noilor prevederi legale. 
 

Proiectul a fost aprobat. 

 

4.  PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru sprijinirea 
persoanelor afectate de distrugerea parțială a blocului situat în municipiul Bistrița, Str. 
Arţarilor nr. 20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/183246   
Inițiator: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice; Ministerul Justiției; Departamentul pentru Relația cu 
Parlamentul 
 

Sinteză con ținut:   

 
În municipiul Bistrița, în data de 19.10.2016, a avut loc un eveniment nefericit constând în 
producerea unei explozii puternice în interiorul unui apartament situat la etajul 3, scara 
B, din blocul de locuințe situat în municipiul Bistrița, str. Arțarilor nr. 20, în urma căreia 
a fost afectată structura de rezistență a acestuia. 
 
Blocul are patru etaje și două scări compuse fiecare din câte 20 de apartamente. Prin 
Hotărârea privind aprobarea Planului de măsuri și acțiuni specifice și evaluarea 
pagubelor produse în urma exploziei din Bistrița, str. Arțarilor nr. 20, Sc. B, Ap. 36, a 
Comitetului local pentru situații de urgență Bistrița – Anexa 1 la Raportul Operativ nr. 
100544/19.10.2016, s-au stabilit măsurile de acțiune pentru începerea lucrărilor de 
reparații la acest imobil, inventarierea pagubelor și efectuarea unei expertize. 
 
Întrucât la nivelul autorităților administrației publice locale nu există un fond locativ 
care să poată fi pus la dispoziția persoanelor afectate, pentru a veni în sprijinul 
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acestora sub aspectul spațiului locativ, au fost identificate locuințe situate în blocurile 
construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, rămase libere prin renunțarea 
foștilor chiriași la beneficiul acestora. 
 
Din primele constatări a rezultat că au fost afectate 21 de apartamente, din care unul 
este situat în scara A și 20 sunt situate în scara B. În urma invitației acestor familii la 
Primăria Municipiului Bistrița pentru a se identifica nevoia de locuințe a acestor familii  
până la refacerea imobilului, s-a constat că doar în cazul a 10 familii sunt necesare 
locuințe  în vederea cazării temporare, până la înlăturarea efectelor care au făcut 
inutilizabile locuințele afectate de explozie. 
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale 
pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, locuințele pentru 
tineri destinate închirierii, realizate în condițiile acestei legi, fac obiectul proprietății 
private a statului și sunt administrate, în conformitate cu prevederile legale în materie 
în vigoare, de autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ–
teritoriale în care sunt amplasate. 
 
Pentru cele 10 apartamente nu sunt încheiate contracte de închiriere în acest moment și nu 
sunt contracte în derulare 
 
Pentru a putea fi atribuite aceste locuințe persoanelor afectate, este necesară schimbarea 
temporară a regimului acestor locuințe, care vor avea pe perioada efectuării 
reparațiilor dar nu mai mult de 5 ani destinația de locuințe de necesitate, urmând a fi 
închiriate celor 10 familii, schimbare a regimului care se poate realiza numai printr-un 
act normativ cu forță juridică de lege. 
 
În vederea inițierii acestui act normativ, Consiliul Local al Municipiului Bistrița a 
aprobat prin Hotărârea nr. 168/24.10.2016 privind unele măsuri pentru sprijinirea 
persoanelor afectate de distrugerea parțială a blocului situat în municipiul Bistrița, str. 
Arțarilor nr. 20, ca urmare a exploziei produsă în data de 19.10.2016. 
 
Având în vedere faptul că aceste persoane au fost afectate nu doar prin faptul că nu 
mai pot beneficia o perioadă de până la 5 ani de locuința personală, dar le-au fost 
distruse și bunurile, nu pot fi doar ei singurii obligați să suporte consecințele unui 
eveniment imprevizibil, motiv pentru care se impune adoptarea unei ordonanțe de 
urgență a Guvernului privind schimbarea temporară a destinației locuințelor pentru 
tineri 
 

Proiectul a fost aprobat. 

 

III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRE 

 

1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de interes naţional în 
domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de 
servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/ centre de criză şi locuinţe protejate 
în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi 
şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” 
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Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/183161 
Inițiator: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 
Avizatori: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; Ministerul 
Finanțelor Publice; Ministerul Justiției 
 
Sinteză con ținut:  

 
Prin prezentul proiect de act normativ: 

-  se asigură cadrul legislativ necesar dezvoltării reţelei de servicii sociale de tip 
centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate pentru persoane 
adulte cu dizabilități.  

- se reglementează realizarea evaluării şi selecţiei proiectelor de către 
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, în baza unei metodologii 
de evaluare, de selectare şi de finanţare a proiectelor aprobată prin decizie a 
președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități.  

- se reglementează asigurarea monitorizării implementării şi controlul fondurilor 
alocate în cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei şi 
promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi de către Autoritatea Naţională 
pentru Persoanele cu Dizabilităţi 

 
Prin programul de interes naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, 
centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării 
persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea 
instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” se va asigura: 

- reducerea cu minim 300 a numărului de persoane adulte cu dizabilităţi din 
institutiile de tip vechi; 

- creşterea numărului de locuinţe protejate cu 75; 
- creşterea numărului de centre de zi cu 76; 

- creșterea numărului de centre respiro/centre de criză cu 8. 

De centrele de zi vor beneficia persoane cu dizabilităţi care vor fi dezinstituţionalizate 
din structurile de tip vechi, precum şi persoane cu dizabilităţi din comunităţile 
respective, cărora în prezent nu li se oferă servicii prin care să se prevină 
instituţionalizarea. 
 
De centrele respiro vor beneficia persoane cu dizabilităţi din comunităţile respective, 
cărora în prezent nu li se oferă servicii prin care să se prevină instituţionalizarea. 
 
Prin programul de interes naţional se propune dezvoltarea de locuinţe protejate care 
facilitează procesul de integrare în comunitate facând tranziţia de la instituţiile de tip 
vechi, prin dobândirea de deprinderi, competenţe şi abilităţi necesare integrării.  
 

Proiectul a fost aprobat. 

 

2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului Național de Reabilitare a 
Infrastructurii Principale de Irigații din România 
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Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/183283   
Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice; Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; Ministerul 
Justiției 
 
Sinteză con ținut:  

 
Programul Național de Reabilitare a  Infrastructurii Principale de Irigații din România 
vizează suprafețele viabile din amenajările de irigații rezultate din analiza viabilității 
economice a sistemelor de irigații. 
 
Programul stabilește o suprafață totală viabilă de 1,8 milioane ha, suprafață majorată 
față de cea prevăzută în Fișa Sub-măsurii 4.3. – Investiții pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice din cadrul Programului Național 
pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020, răspunzând astfel solicitărilor de accesare a 
fondurilor europene formulate de organizațiile/federațiile utilizatorilor de apă care sunt 
constituite pe suprafețe viabile ce nu se regăsesc actuala fișă a sub-măsurii 
respective.  
  
Aprobarea programului va crea posibilitatea demarării negocierilor cu Comisia 
Europeană în vederea amendării fișei sub-măsurii sus menționate, prin includerea 
suprafețelor noi rezultate din analiza viabilității economice a sistemelor de irigații. 
 
În esență, se preconizează lucrări de modernizare, reabilitare și impermeabilizare 
pentru obiective de irigații care însumează circa 110 stații de pompare de bază, 137 
de stații de repompare, 2.525 m de conducte de refulare, 1.993.441 m de canale de 
aducțiune, 2.885.073 m de canale de distribuție și 4.985 de construcții hidrotehnice.  
 
Prin realizarea acțiunii de reabilitare se va reduce vulnerabilitatea comunităților umane 
la secetă, prin evitarea afectării unei populații de 1.097.433 de locuitori din 190 de 
localități. 
 
Etapele Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din 
România sunt următoarele: 
 

1. Reabilitarea amenajărilor de irigații în care sunt constituite Organizații de Îmbunătățiri 
Funciare care au accesat Măsura 125 - Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii 
legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii, Submăsura 125 a1 - Irigații 
și alte lucrări de îmbunătățiri funciare din cadrul Programului Național pentru 
Dezvoltare Rurală 2007–2013.                                                                                                                                                                                                                                                

2. Reabilitarea amenajărilor de irigații în care sunt constituite Organizații de Îmbunătățiri 
Funciare care pot accesa Sub-măsura 4.3. – Investiții pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice din cadrul Programului 
Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020. 

3. Reabilitarea amenajărilor de irigații viabile în care nu sunt constituite Organizații de 
Îmbunătățiri Funciare și Federații de Organizații de Îmbunătățiri Funciare, dar în care 
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se pot constitui, în condițiile legii, asemenea organizații, la solicitarea proprietarilor de 

teren.  

Proiectul a fost aprobat. 

 

3.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr. 4 - 7 la Legea nr. 
104/2011 privind calitatea aerului înconjurător 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/10/hg-25.pdf 
Inițiator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice; Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice 
 
Sinteză con ținut:  

 
Proiectul de act normativ transpune Directiva (UE) 2015/1480 a Comisiei din 28 august 2015 
de modificare a mai multor anexe la Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE ale Parlamentului 
European și ale Comisiei prin care se stabilesc normele privind metodele de referință, 
validarea datelor și amplasarea punctelor de prelevare pentru evaluarea calității 
aerului înconjurător.  
 
Prin promovarea prezentului proiect de act normativ se are în vedere:  

- actualizarea metodelor de referință pentru măsurarea anumitor poluanți, în scopul 
reflectării evoluției standardelor relevante în domeniu; 

- stabilirea unor criterii de asigurare a calității, în vederea evaluării calității aerului 
înconjurător, completate prin luarea în considerare a programelor de asigurare a 
calității organizate de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene;  

- stabilirea criteriilor pentru amplasarea punctelor de prelevare pentru evaluarea 
calității aerului înconjurător. 

Proiectul a fost aprobat. 

 

4.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea procedurilor de colectare şi 
ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de 
stare civilă şi evidenţa persoanelor 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/183323  
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne  
Avizatori: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției, Autoritatea Națională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
 
Sinteză con ținut:  
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Prezentul proiect de act normativ are ca obiect de reglementare modificarea și 
completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de 
stare civilă și evidența persoanelor. 
 
Având în vedere faptul că la data de 30.06.2016 a intrat în vigoare Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români, 
este necesară implementarea dispozițiilor acestui act normativ, în sensul instituirii unui 
cadru normativ metodologic unitar, impunându-se modificarea și completarea unor 
acte normative, respectiv: 
- Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.64/2011; 
- Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, 
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006; 
-Hotărârea Guvernului nr.1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea 
obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi 
profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie 
de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare. 
 
Astfel, se urm ăreşte realizarea cadrului normativ în ceea ce prive ște: 
1. ansamblul procedural realizat de personalul cu atribuţii în materia înregistrării 
naşterii în termenul legal, precum şi a înregistrării tardive a naşterii; 
2. activităţile desfăşurate în scopul înregistrării nou-născutului şi a identificării mamei 
neînregistrate în registrele de stare civilă şi stabilirea conţinutului documentelor ce 
urmează a fi întocmite cu privire la situaţia acesteia; 
3. condiţiile tehnice şi aspectele procedurale privind colectarea şi ştergerea 
impresiunilor papilare ale mamei cu identitate declarată (neînregistrată în registrele de 
stare civilă); 
4. activităţile desfăşurate în scopul soluţionării cererii de eliberare a unui nou act de 
identitate, pentru persoana internată într-o instituţie sanitară, de către serviciul public 
comunitar de evidenţă a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială 
funcţionează instituţia sanitară. 
De asemenea, se abrogă prevederile din Metodologia aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr.64/2011 referitoare la înregistrarea tardivă a naşterii în temeiul unei 
hotărâri judecătoreşti. 
Modificările cu privire la înregistrarea naşterii vizează debirocratizarea procedurii de 
înregistrare tardivă a naşterii, în sensul simplificării şi reducerii costurilor prin 
eliminarea expertizei medico-legale. 
 
Proiectul a fost aprobat. 

 

5.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de cooperare între 
Ministerul Afacerilor Interne din România și Ministerul Afacerilor Interne din Republica 
Moldova în domeniul formării personalului, semnat la 28 aprilie 2016 la București 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/183296 
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Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne   
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Educației 
Naționale și Cercetării Științifice, Ministerul Justiției 
 

Sinteză con ținut:  

 
Protocolul de cooperare trasează liniile colaborării bilaterale în domeniul formării de 
personal necesar Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova în instituții de 
formare profesională ale Ministerului Afacerilor Interne din România și al dezvoltării 
relațiilor de cooperare privind pregătirea profesională între structurile de specialitate și 
instituțiile de formare profesională ale ministerelor afacerilor interne din România și din 
Republica Moldova.  
 
Documentul se încheie pentru o perioadă de cinci ani și cuprinde prevederi referitoare 
la: 

• domeniile de aplicare; 
• instituțiile de formare profesională;  
• recunoașterea reciprocă a documentelor care atestă absolvirea;  
• cadrul de cooperare; 
• obligațiile celor două ministere ale afacerilor interne;  
• particularități ale cooperării bilaterale;  
• planul anual de cooperare; 
• aspecte financiare și logistice;  
• soluționarea situațiilor neprevăzute;  
• clauze finale. 

  
Se precizează că prevederile protocolului de cooperare nu afectează drepturile și 
obligațiile părților decurgând din alte tratate internaționale la care acestea sunt părți.     
 

Proiectul a fost aprobat. 

 

6.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile 
internaționale sau deschise traficului aerian internațional 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/183293      
Inițiator: Ministerul Transporturilor 
Avizatori: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; Ministerul Afacerilor 
Interne; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
Autoritatea Națională Sanitar Veterinară; Ministerul Sănătății; Ministerul Finanțelor 
Publice; Ministerul Afacerilor Externe; Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 

 

Proiectul de act normativ adaptează toate condițiile pentru certificarea aeroporturilor 
civile internaționale sau deschise traficului internațional din România, astfel încât să se 
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asigure respectarea tuturor recomandărilor și practicilor prevăzute de Catalogul 
Schengen actualizat al Uniunii Europene privind controlul la frontierele externe, returnarea și 
readmisia.  
 
Prin proiectul de act normativ sunt prevăzute următoarele măsuri:  

- au fost introduse la condițiile de certificare, toate recomandările și practicile 
obligatorii prevăzute de noul Catalog Schengen; 

- se acordă aeroporturilor o perioadă suplimentară de 2 ani de la data intrării în 
vigoare a actului normativ, pentru îndeplinirea condițiilor suplimentare introduse 
prin proiectul de act normativ; 

- se propune introducerea unei diferențieri între aeroporturile internaționale și cele 
deschise traficului internațional din punct de vedere al volumului anual al traficului; 

- se introduce pragul de trafic, ca o condiție de diferențiere între tipul de certificare 
solicitat de aeroporturi;  

- se reevaluează aeroporturile certificate ca aeroport deschis traficului aerian 
internațional care depășesc pragul de 350.000 pasageri îmbarcați/an.  

 

Proiectul a fost aprobat. 

 

7.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului (UE) 2016/424 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 
2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși și de abrogare a 
Directivei 2009/142/CE 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/10/HG-8.pdf 
Inițiator: Ministrul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de   Afaceri, 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției 
 

Sinteză con ținut:  

 

În data de 9 martie  2016 a fost adoptat Regulamentul (UE) 2016/424 al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși și de 
abrogare a Directivei 2009/142/CE, care are drept scop alinierea prevederilor acestuia 
la dispoziţiile Deciziei NCL - „noul cadru legislativ” (NCL)- în domeniul liberei circulaţii 
a mărfurilor al cărei obiectiv este de a remedia lacunele orizontale din cadrul legislaţiei 
de armonizare a UE, observate în mai multe sectoare industriale. 
 
În acest sens, pentru a asigura aplicarea Regulamentului (UE) 2016/424 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 9 martie 2016, a fost necesară elaborarea prezentului 
proiect de act normativ care urmează să se aplice cu data de 21 aprilie 2018, cu 
excepţia prevederilor corespondente art. 4, 19-35,42 și 43 din Regulamentul (UE) 
2016/426 care se aplică de la data de 21 octombrie 2016, respectiv 21 martie 2018. 
 
Astfel sunt stabilite: 
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- autoritatea naţională competentă pentru coordonarea aplicării dispoziţiilor 
Regulamentului, respectiv Ministrul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de   
Afaceri; 
- autoritatea responsabilă pentru aplicarea art. 4 alin. (1) din Regulament, respectiv 
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;  
- autoritatea naţională competentă pentru supravegherea pieţei, pentru categoriile de 
produse care fac obiectul prevederilor Regulamentului, respectiv Inspecția de Stat pentru 
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR); 
- procedurile referitoare la notificarea organismelor de evaluare a conformităţii; 
- contravenţiile şi sancţiunile aplicate în situaţia nerespectării prevederilor 
Regulamentului. 
 

Proiectul a fost aprobat. 

 

8.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind plata contribuției financiare voluntare a 
României către fondul de finanțare extrabugetară al Agenției Internaționale pentru 
Energia Atomică (AIEA), în sprijinul activităților de verificare desfășurate de AIEA în 
Republica Islamică Iran 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/183287 
Inițiator: Ministrul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de   Afaceri, Agenția 
Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției 
 
Sinteză con ținut:  

 
Prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea plății echivalentului în lei 
a sumei de 15.000 euro din bugetul aprobat pe anul 2016 al  Agenției Nucleare și 
pentru Deșeuri Radioactive, reprezentând contribuția financiară voluntară a României 
către fondul de finanțare extrabugetară al Agenției Internaționale pentru Energia 
Atomică (AIEA), în sprijinul activităților de verificare desfășurate de AIEA în Republica 
Islamică Iran. 
 

Proiectul a fost aprobat. 

 

9.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asistența acordată de către statul român cu 
titlu gratuit pentru Afganistan, în vederea formării de specialiști în domenii de interes 
pentru acest stat 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/183285 
Inițiator: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministerul Afacerilor 
Externe 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției 
 
Sinteză con ținut:  
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Având în vedere că Ministerul Afacerilor Externe a declarat prioritar sprijinul 
Afganistanului și este interesat în dezvoltarea colaborării cu acest stat în toate 
domeniile de activitate, se propune continuarea acordării de burse cetățenilor afgani, 
în vederea formării de specialiști în domenii de interes pentru acest stat.  
 
În acest context, numărul de burse acordate în anii precedenți va fi păstrat, astfel încât 
statul român să acorde anual zece burse complete pentru studii universitare de 
licență, master și doctorat și pentru învăţământul postuniversitar din domeniul 
sănătate. 
 
Bursele vor fi acordate cetățenilor afgani, pe durata a 5 ani universitari, începând cu 
anul 2016-2017, iar finanțarea cheltuielilor determinate de acordarea acestora, se 
asigură anual, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale și 
Cercetării Științifice. 
 
Totodată, bursele acordate de statul român presupun următoarele elemente: 

� proces de învățământ gratuit; 
� bursă lunară, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2008, în cuantumul stabilit 

pentru toți cetățenii străini, bursieri ai statului român, pe toată perioada anului 
calendaristic, inclusiv pe perioadele vacanțelor aferente, precum și pentru 
perioada de până la susținerea examenului terminal din sesiunea imediat 
următoare finalizării studiilor și 30 zile după, pentru obținerea diplomei aferente; 

� asistență medicală gratuită, pe perioada șederii, în caz de urgenţe medico-
chirurgicale şi boli cu potenţial endemo-epidemic, în regimul studenților români, 
conform prevederilor Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; 

� cazare gratuită în căminele studențești, pe perioada șederii; 
� transport intern în regimul studenților români, pe perioada șederii; 
� transport internațional gratuit la începerea și finalizarea studiilor. 

 

Proiectul a fost aprobat. 

 

10.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat 
al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului 
Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Universitatea Maritimă Constanța, 
instituție care funcționează în coordonarea ministerului 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/183288 
Inițiator: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză con ținut:  

 
Prezentul proiect de act normativ are ca obiect de reglementare  înscrierea în inventarul 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a următoarelor imobile aflate în 
administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin 
Universitatea Maritimă Constanța: 



 

Pag. 17 din 41 

 

� imobilul situat în municipiul Constanța, str.Mircea cel Bătrân nr.104, având 
numărul cadastral 220835 și fiind înscris în cartea funciară nr.220835/UAT 
municipiul Constanța, provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare 
nr.132532; valoarea de inventar a acestuia este de 17.139.661 lei; 

� imobilul situat în municipiul Constanța, str. Timonei nr.6, fiind înscris în cartea 
funciară nr.209079/UAT municipiul Constanța; valoarea de inventar a acestuia 
este de 5.284.905 lei. 

 
În acest sens, urmează să fie actualizate datele din anexa nr.8 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare. 
 
În cuprinsul proiectului inițiatorul precizează faptul că imobilele nu sunt grevate de 
sarcini, nu fac obiectul unor cereri de revendicare/restituire și nu se află în litigii pe 
rolul instanțelor judecătorești. 
 

Proiectul a fost aprobat. 

 

11.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea contribuției financiare a României în 
anul 2016 la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA) 
 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/183160    
Inițiator: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 

Sinteză con ținut:  

 
Prezentul proiect de act normativ a fost elaborat în baza Strategiei Naţionale în 
domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării pentru perioada 2007 – 2013, aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 217/2007, care la pct. 5, lit. h, defineşte domeniul Spaţiu şi 
Securitate ca fiind prioritar, precum și a noii Strategii Naţionale de Cercetare, 
Dezvoltare şi Inovare 2014-2020 (SN CDI 2020) aprobată prin Hotărârea Guvernului 
nr. 929/2014, care defineşte domeniile TIC, Spaţiu şi Securitate ca fiind domenii de 
specializare inteligentă ale României.  
 
Totodată, pentru participarea la aceste activităţi şi în vederea executării programelor 
opţionale aferente, alin. (3) al art. 5 din Legea nr. 262/2011 prevede aprobarea prin 
Hotărâre a Guvernului a contribuţiei financiare pentru programele operaţionale ale 
ESA, calculată conform art. XIII, pct. 2, din Convenţia ESA. 
 
Pe lângă contribuţia României la programele obligatorii, în calitate de stat membru 
ESA, prin prezentul act normativ se urmăreşte extinderea participării la programele 
opţionale derulate de Agenția Spațială Europeană având în vedere beneficiile directe 
ştiinţifice, sociale şi economice care decurg din susţinerea acestor activităţi. 
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Programele pentru care este propusă participarea României şi pentru care au fost 
identificate capacităţi la nivel naţional, privesc misiunile ştiinţifice, lansatoarele 
europene, observarea Terrei, explorarea robotică şi microgravitaţia, dezvoltarea 
tehnologiei, observarea spaţiului, navigaţia prin satelit, dezvoltarea tehnologică de 
nişă. 
 
Participarea la aceste programe este în măsură să aducă valoare adăugată crescută 
atât în termeni economici cât şi de recunoaştere şi prestigiu pentru capacităţile 
ştiinţifice şi industriale româneşti implicate.  
 
În anul 2016, participarea României la programe opţionale în derulare, conform 
deciziilor Consiliului miniştrilor spaţiului, va fi de 18.943.000 euro, iar contribuţia 
financiară a României ca stat membru al Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) se 
acoperă din suma alocată domeniului cercetării prin bugetul Ministerului Educației 
Naţionale şi  Cercetării Ştiinţifice şi nu sunt necesare sume suplimentare. 
 

Proiectul a fost aprobat. 

 

12.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.4 convenit prin 
schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 22 decembrie 2014, la 24 februarie 2016, 
la 3 martie 2016 şi la Luxemburg la 8 ianuarie 2016, între Guvernul României şi Banca 
Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. la 
Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania 
Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a 
liniei de cale ferată Curtici - Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la 
Luxemburg la 27 decembrie 2005 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/183318     
Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Transporturilor 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției 
 
Sinteză con ținut:  

 
Contractul de finanțare în valoare de 300 de milioane de euro dintre România și Banca 
Europeană de Investiții și Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. privind 
finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici – Simeria a fost 
semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005 și 
ratificat prin Legea nr. 217/2006, cu modificările și completările ulterioare.  
 
Ca urmare a solicitării Companiei Naţionale de Căi Ferate formulată la data de 7 mai 
2015, prin intermediul scrisorilor semnate la București la 22 decembrie 2014, la 24 
februarie 2016 și la 3 martie 2016 şi la Luxemburg la 8 ianuarie 2016, s-a convenit 
asupra extinderii perioadei de finalizare a proiectului, de la 31 decembrie 2014 până la 
31 decembrie 2017, acesta fiind obiectul de reglementare al prezentului proiect de act 
normativ.  
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Implementarea proiectului s-a realizat de către Compania Națională de Căi Ferate, în 
calitate de agenție de implementare în ceea ce privește utilizarea sumelor, achizițiile, 
raportările și realizarea componentelor aferente.  
 
În ședința Guvernului din data de 14 octombrie 2008 a fost aprobat un memorandum 
având ca temă realizarea în cadrul proiectului a parametrilor stabiliți prin POS-T, din 
împrumut râmânând astfel de plată doar contractul de consultanță cu firma Poyry.  
 
La data de 31 decembrie 2012, împrumutul a fost închis la valoarea trasă la acea 
dată, respectiv 15 milioane euro, restul de 285 de milioane euro fiind anulată, potrivit 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 999/2013.  
 
Lucrările de reabilitare a tronsonului de cale ferată Curtici – Simeria au fost împărțite 
în trei sub-tronsoane, iar finanțarea modernizării lor a fost realizată din fonduri UE, 
astfel:  

- secțiunea frontieră – Curtici – Arad – km 614 este cuprinsă în POS-T;  
- lucrările de reabilitare a secțiunilor km 614 – Gurasada și Gurasada – Simeria 

vor fi incluse în POIM 2014 – 2020.  
 

Ca urmare a solicitărilor formulate de Compania Națională de Căi Ferate, data de 
finalizare a proiectului și data limită de tragere a sumelor din împrumut au fost 
modificate prin amendamente succesive la Contractul de finanțare, în perioada 
decembrie 2008 – decembrie 2014.  
 
Modificările propuse prin prezentul proiect de act normativ nu conduc la sporirea 
obligațiilor financiare inițiale ale României față de Bancă și nici nu determină noi 
condiționalități economice față de cele convenite inițial. 
 

Proiectul a fost aprobat. 

 

13.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/183111      
Inițiator: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice; Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice 
 
Sinteză con ținut:  

 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe a întocmit  bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli 
pe baza realizărilor anului 2015 şi activităţii economice pe care urmează să o 
desfăşoare în anul 2016. 
 
I. Pentru anul 2016 s-au estimat venituri totale în sumă de 166.758 mii lei, fundamentate 
pe următoarele categorii: 

- venituri din plasamente, dobânzi la credite – 8.656 mii lei;  
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- venituri rezultate din activităţi şi servicii prestate pentru promovarea şi 
dezvoltarea la nivel sectorial şi naţional a unor programe de investiţii publice în 
construcţia de locuinţe, în sumă de 10.177 mii lei, precum şi venituri rezultate 
din activităţi şi servicii prestate pentru promovarea şi dezvoltarea unor 
programe private în construcţia de locuinţe; 

- venituri din valorificarea unor bunuri (vânzarea locuinţelor pentru tineri  
destinate închirierii) în sumă de 37.273 mii lei; 

- sume de la bugetul de stat, în valoare de 110.652 mii lei, suma ce va fi utilizată 
pentru programul ,,Construirea de locuinţe pentru tineri în regim de închiriere’’ 
şi pentru programul „Locuinţe sociale pentru comunitatea de romi”. 

II. Pentru anul 2016 s-au estimat cheltuieli totale în sumă de 213.622 mii lei, fundamentate 
pe următoarele categorii: 

- cheltuielile de personal estimate pentru anul 2016 în sumă de 13.754 mii lei; 
- cheltuielile cu bunuri şi servicii pentru anul 2016 în sumă de 4.689 mii lei; 
- la titlul “Alte cheltuieli” suma de 2.000 mii lei a fost prevăzută pe anul 2016 în 

vederea efectuării de plăți aferente unor hotărâri judecătorești definitive și 
executorii de drept în litigii de muncă, litigii de drept comun și litigii de 
contencios administrativ. 

 
          III. Pentru anul 2016 s-au prevăzut investiţii în sumă de 192.925 mii lei pentru  
construirea de locuinţe pentru tineri în regim de închiriere din care: din surse proprii 
este prevăzută suma de 82.273 mii lei iar de la bugetul de stat este prevăzută suma 
de 90.000 mii lei. De asemenea în anul 2016 este prevăzută şi suma de 20.652 mii lei 
programul „Locuinţe sociale pentru comunitatea de romi”.  
 
IV. Deficitul prognozat pe anul 2016 se acoperă din excedentul anilor precedenți. 
 

Proiectul a fost aprobat. 

 

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 Tulcea, Olt, Hunedoara, Ilfov, Bihor, Iaşi, Cluj, 
Constanţa, Neamţ, Bacău şi municipiul Bucureşti  
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/183289      
Inițiator: Ministerul Apărării Naționale 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză con ținut:  

 
Prin proiectul de hotărâre a Guvernului se propune aprobarea unor modificări şi 
completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale, în vederea soluționării următoarelor aspecte: 

- actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute 
în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din 
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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, şi a constatării unor suprafeţe de teren în minus 
după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară;  

- actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în 

administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în 
anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi a constatării unor suprafeţe de teren în plus după 
finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară;  

- actualizarea adreselor unde sunt plasate bunurile aflate în domeniul public al statului şi 
în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare 
prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a adăugării cărţilor funciare aferente după 
intabulare; 

- actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în 

administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în 
anexa nr. 4, la care se modifică valorile de inventar ca urmare a reevaluării acestora 
conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin 
Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele nu se publică, fiind clasificate potrivit legii. 
 

Proiectul a fost aprobat. 

 

15.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române doamnei Walker 
Ashley Janeen 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/183091 
Inițiator: Ministerul Tineretului și Sportului 
Avizatori: Ministerul Justiției 
 
Sinteză con ținut:  

 
Prezentul act normativ acordă cetățenia română doamnei Walker Ashley Janeen, 
cetățean american, în temeiul prevederilor art. 131 coroborat cu prevederile art. 82 din 
Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, considerându-se că activitatea sa poate contribui în mod semnificativ la 
promovarea imaginii României prin performanțe deosebite în domeniul sportului.  
 
Doamna Walker Ashley Janeen este un produs al școlii de baschet din Statele Unite ale 
Americii, evoluând trei sezoane în liga americană WNBA. În prezent aceasta 
evoluează în Liga națională din România, pentru echipa CSM Târgoviște,  cu care a 
obținut rezultate deosebite. 
 
Doamna Walker Ashley Janeen este sportiv de înaltă performanță iar pentru întărirea 
lotului național feminin de baschet, se dorește participarea acesteia, din partea 
României, la competițiile sportive internaționale.  



 

Pag. 22 din 41 

 

 

Proiectul a fost aprobat. 

 

16.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului 
Simone Tempestini 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/183092 
Inițiator: Ministerul Tineretului și Sportului 
Avizatori: Ministerul Justiției 
 
Sinteză con ținut:  

 
Prezentul act normativ acordă cetățenia română domnului Simone Tempestini, 
cetățean italian, în temeiul prevederilor art. 131 coroborat cu prevederile art. 82 din Legea 
cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
considerându-se că activitatea sa poate contribui în mod semnificativ la promovarea 
imaginii României prin performanțe deosebite în domeniul sportului.  
 
Domnul Simone Tempestini este cel mai tânăr campion naţional din istoria raliurilor de la 
noi, câștigând acest titlu în anul 2015, la numai 21 de ani. Ca o confirmare a calităților 
sale a câștigat şi în anul 2016 acest titlu. 
 
Acordarea cetățeniei române domnului Simone Tempestini se dorește întrucât acesta 
este un sportiv de înaltă performanță iar pentru întărirea lotului național de 
automobilism, se dorește participarea acestuia, din partea României, la competițiile 
sportive internaționale.  
 

Proiectul a fost aprobat. 

 

17.  PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind numiri/eliberări de prefecți și/sau subprefecți 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne 
Avizatori: - 
 
Sinteză con ținut:  

 
Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile 
legii, a funcției publice de prefect al județului Teleorman de către doamna Dan Carmen 
Daniela; 
 
Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile 
legii, a funcției publice de subprefect al județului Ilfov de către domnul Pantazi 
Romulus Cătălin; 
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Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile 
legii, a funcției publice de subprefect al județului Maramureș de către domnul Bondrea 
Vasile-Alexandru-Dimitriu; 
 
Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile 
legii, a funcției publice de subprefect al județului Neamț de către domnul Ciurea Vlad; 
 
Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile 
legii, a funcției publice de subprefect al județului Suceava de către domnul Nistor 
Atanasă; 
 
Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile 
legii, a funcției publice de subprefect al județului Teleorman de către domnul 
Dumitrașcu Liviu; 
 
Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a 
funcției publice de prefect al județului Teleorman de către Dumitrașcu Liviu; 
 
Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a 
funcției publice de subprefect al județului Maramureș de către domnul Ardelean Gavriș; 
 
Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a 
funcției publice de subprefect al județului Neamț de către domnul Jugan Iulian; 
 
Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a 
funcției publice de subprefect al județului Suceava de către domnul Crețuleac Radu 
Ionuț. 
 
Proiectele au fost aprobate. 

 

18.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea procentelor prevăzute la art. 177, 
alin. (34) si (35) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu 
modificările și completările ulterioare 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://energie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiect-de-hotarare-pentru-stabilirea-cotelor-
procentuale-prevazute-la-art-177-alin-34-si-35-din-legea-energiei-electrice-si-a-gazelor-
naturale-nr-1232012-cu-modificarile-si-completarile-ult/ 
Inițiator: Ministerul Energiei 
Avizatori: Ministerul Economiei, Comerțului și Relației cu Mediul de Afaceri, Ministerul 
Justiției 
 
Sinteză con ținut:  

 
Având în vedere faptul că prin Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 
123/2012 care a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2016 
au fost instituite o serie de obligații în sarcina producătorilor de gaze naturale și a 
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afiliaților acestora, precum și în sarcina furnizorilor de gaze naturale, referitoare la 
utilizarea piețelor centralizate în scopul încheierii de tranzacții pe piața gazelor 
naturale, este necesar să se stabilească prin hotărâre de Guvern cotele procentuale 
pentru vânzarea/cumpărarea unor cantități minime de gaze naturale. 
 
Astfel: 
a) cota procentuală pentru  fiecare producător de gaze naturale, pentru vânzarea unei 
cantităţi minime de gaze naturale din producţia proprie, este de 30%; 
b) cota procentuală pentru  fiecare furnizor de gaze naturale care nu are şi calitatea de 
producător, pentru cumpărarea unei cantităţi minime de gaze natural, este de 20%; 
c) cota procentuală pentru  fiecare furnizor de gaze naturale care nu are şi calitatea de 
producător, pentru vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale, este de 30%; 
 

Proiectul a fost aprobat. 

 
19.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 la 
Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a 
Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a 
medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale 
de sănătate pentru anii 2016-2017 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/183109 
Inițiator: Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză con ținut:  

 
În situația producerii unor întreruperi în funcționarea Platformei Informatice din 
Asigurările de Sănătate (PIAS), constatate și comunicate de Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate prin publicare pe site-ul propriu: 

- serviciile medicale și dispozitivele medicale se acordă în regim off-line; 
- furnizorii de medicamente eliberează în sistem off-line medicamentele din 

prescripțiile medicale on-line și off-line.  

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite ordin pentru ziua/zilele în 
care sunt constatate întreruperi în funcționarea PIAS. Ordinul cuprinde condițiile de 
transmitere în PIAS a serviciilor acordate off-line și/sau condițiile de validare a 
acestora în cazul imposibilității de a utiliza on-line sistemul național al cardului de 
asigurări sociale de sănătate ca urmare a întreruperii în funcționarea acestuia, și se 
publică pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la adresa 
www.cnas.ro. 
 

Proiectul a fost aprobat. 

 
20.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru 
anii 2015-2016 
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Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/183110 
Inițiator: Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză con ținut:  

 
În situaţia producerii unor întreruperi în funcționarea Platformei Informatice Din 
Asigurările De Sănătate (PIAS), constatate şi comunicate de Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate prin publicare pe site-ul propriu:  

- serviciile medicale în cadrul programelor naţionale de sănătate curative se acordă 
off-line; 

- medicamentele și / sau materialeler sanitare specifice programelor naţionale de 
sănătate curative din prescripţiile medicale on-line şi off-line se eliberează în 
sistem off-line  
 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite ordin în maxim 3 zile 
lucrătoare de la data reluării funcționării PIAS pentru ziua/zilele în care sunt constatate 
întreruperi în funcţionarea 2 PIAS. Ordinul cuprinde condiţiile de transmitere în PIAS a 
serviciilor acordate off-line şi/sau condiţiile de validare a acestora în cazul 
imposibilităţii de a utiliza on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de 
sănătate – parte componentă a PIAS ca urmare a întreruperii în funcţionarea acestuia, 
şi se publică pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la adresa 
www.cnas.ro.  
 

De asemenea, pentru a se asigura continuitatea accesului la serviciile medicale, inclusiv 

eliberarea medicamentelor și / sau materialelor sanitare specifice asigurate bolnavilor în 
cadrul programelor naționale de sănătate, se propune și prelungirea cu 3 luni a 
valabilității Hotărârii Guvernului nr. 206/2015, cu modificările și completările ulterioare, 
respectiv până la data de 31 martie 2017. 

Proiectul a fost aprobat. 

 
21.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei privind modul de 
calcul și procedura de avizare și aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor 
de uz uman cu autorizație de punere pe piață în România 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/183162 
Inițiator: Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză con ținut:  
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Prin acest act normativ se aprobă Metodologia privind modul de calcul și procedura de 
avizare și aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu 
autorizaţie de punere pe piaţă în România.  
 
În vederea îmbunătățirii accesului pacientului la medicamentele prezente momentan în 
piață și la alte terapii inovatoare, precum și pentru sustenabilitatea sistemului de 
sănătate, prin proiectul de hotărâre se reglementează cadrul legislativ pentru a facilita 
accesul produselor noi pentru care deținătorii de autorizație de punere pe piață doresc 
pătrunderea pe piața din România, cât și menținerea pe piață a produselor deja 
prezente.  
 
Prezentul act nomativ reglementează prețurile maximale pentru medicamentele de uz 
uman, avându-se în vedere modul în care sunt reglementate diversele tipuri de 
medicamente în cadrul Legii nr. 95/2006, inclusiv din perspectiva procedurii de 
autorizare de punere pe piaţă... În general, au fost menţinute definiţiile utilizate în 
cuprinsul Ordinului nr. 75/2009. În plus, unele definiţii ale medicamentelor au fost 
completate sau modificate, cum este cazul medicamentului biosimilar, şi s-a introdus 
referirea la medicamentul imunologic.    
 
Prin actul normativ propus se reglementează următoarele:  
- îmbunătățirea modalității de aprobare a prețului maximal pentru medicamente, prin 
introducerea unor criterii bine stabilite și a unei liste de priorități în ceea ce privește 
aprobarea prețului de către Ministerul Sănătății, de natură să asigure pacienților un 
acces imediat la terapie.  
- prețul de intrare pentru medicamentele inovative se fixează la nivelul prețului minim 
din 12 țări. Aceste ţări au fost stabilite în anul 2009 și se referă atît la piețele vecine 
(Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Polonia, Cehia) cât și la piețele mari de tipul Germaniei, 
Spaniei sau Italiei precum și la țări preluate ca țară de referință de către majoritatea 
ţărilor din Uniunea Europeană (de exemplu, Belgia). 
- un control al costurilor prin limitarea prețului de intrare la minimul țărilor de comparație  
pentru medicamentele inovative fără medicament generic aferent în țară, respectiv la 
minimul țărilor de comparație sau la 65% din prețul medicamentului inovativ pentru 
primul medicament generic, prag ce va fi stabilit o singură dată (denumit în acest 
proiect de act normativ ca „preț de referință generic”), pentru a evita practicile 
comerciale neloiale. Acest prag de 65% a fost fixat înainte de 2009, și preluat apoi prin 
Ordinul Ministrului Sănătății nr. 75/2009. În urma analizei, scoaterea acestui prag și 
referențierea doar la coșul țărilor de comparație ar duce la creșteri de prețuri în medie 
cu 47% pentru aproximativ două treimi din Canamed; 
- pentru a evita afectarea prețului medicamentelor generice pe pieţele internaționale 
prin mecanismul de referențiere între statele membre UE, datorită fluctuațiilor de curs 
valutar RON/EURO, acest preț de referință generic se va actualiza anual la cursul 
RON/EURO, asigurând astfel constantă valoarea pragului de referențiere. În plus, 
pentru a asigura transparenţa condițiilor de intrare pe piaţa din România pentru noi 
medicamente generice, lista de prețuri de referință generice se publică într-o listă 
anexată Canamed.  
- pentru a se asigura respectarea regulilor referitoare la proprietatea intelectuală și a 
perioadei de valabilitate a brevetelor medicamentelor (în medie de 7-10 ani în cazul 
medicamentelor inovative), se stabilește că solicitarea aprobării prețului primului 
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medicament generic se poate realiza doar după expirarea termenului de valabilitate al 
brevetului medicamentului inovativ aferent; 
- asigurarea unor costuri cât mai reduse din partea pacienților prin limitarea prețului în 
cazul medicamentelor inovative pentru care există cel puțin un medicament generic în 
România la minimul țărilor de comparație sau la 65% din prețul medicamentului 
inovativ pentru primul medicament generic, precum și încurajarea menținerii în piața 
din România a acestor medicamente prin aplicarea treptată a acestei prevederi, pe 
parcursul a trei ani. Modificarea treptată pe parcursul a 3 ani mimează erodarea 
naturală a prețului după expirarea patentului la apariția primului, celui de-al doilea, 
respectiv cel de-al treilea generic competitiv. Având în vedere comportamentul pieței 
farmaceutice din România, cu o penetrare limitată a genericelor chiar după 5 ani de la 
expirarea patentului, pentru a asigura scăderea prețului, s-a decis menținerea 
prevederii anterioare din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 75/2009 privind scăderea 
prețului medicamentelor inovative ieșite de sub brevet până la nivelul prețului de 
referință generic. Totodată, pentru a evita o potențială ieșire bruscă din piață a 
medicamentului inovativ după expirarea brevetului și inainte ca necesarul din piață sa 
fie fie acoperit de medicamentul generic al aceluiași medicament, această scădere 
trebuie să aibă loc treptat;  
- medicamentele care fac obiectul unui acord internaţional de cooperare privind 
asigurarea accesului la medicamentele de uz uman pentru care există o autorizație de 
punere pe piață, dar care lipsesc din  diverse motive din piață la momentul respectiv, 
vor putea fi importate din altă țară semnatară a acordului, la prețul de producător cel 
mult egal cu preţul de producător al acelui medicament reglementat în țara respectivă; 
- o procedură simplificată cu termene scurtate de aprobare a prețului în cazul 
medicamentelor care își diminuează prețul deja aprobat în Catalogul național al 
prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, cu impact pozitiv 
asupra accesului pacientului la acestea, cât și asupra bugetului de stat  
- o corecție anuală a prețului medicamentelor, asigurând astfel alinierea constantă a 
prețurilor din România la nivelul prețului minim din țările de comparație, precum și 
potențiale economii la buget; corecția este un proces necesar la nivelul oricărui stat 
membru al UE pentru a asigura alinierea prețurilor la nivelul diferitelor state.  
- asigurarea accesului pacientului la medicamente esențiale prin aplicarea unei noi proceduri 
de aprobare a prețului pentru acele medicamente care se regăsesc atât în lista 
medicamentelor esențiale recomandate de Organizația Mondială a Sănătății și în lista 
medicamentelor cu procent de compensare 100%, cât și pentru produsele derivate din 
sânge uman și plasmă umană, a vaccinurilor și a serurilor (agenți folosiți pentru 
producerea imunității active sau pasive), a căror scădere actuală din stocurile din țară, 
sau chiar lipsă, reprezintă un risc la adresa sănătății populației. Particularitățile 
procesului de producție al vaccinurilor și al produselor de bază de sânge este deosebit 
de complex, și oferta depinde de materiale dificil de reprodus prin sinteză chimică. 
Medicamentele esențiale din lista Organizației Mondiale a Sănătății sunt considerate 
medicamente de bază pentru orice sistem de sănătate, iar pentru a limita un potențial 
impact asupra co-plății pacientului au fost selectate acele produse aflate pe sub-lista C 
de decontare a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, reprezentând lista cu 
medicamentele incluse în programe naționale, rambursate 100%, prevăzute pe site-ul 
acestei instituții;  
- pentru medicamentele menţionate la paragraful anterior, având preţul deja aprobat în 
Canamed, prezentul proiect de act normativ permite un tratament similar cu 
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medicamentele nou autorizate de punere pe piaţă având aceeaşi denumire comună 
internaţională (DCI); 
-  pentru a asigura predictibilitatea necesară agenților economici, s-a realizat o trecere 
de la cursul prognozat la un curs mediu trimestrial stabilit de Banca Națională a 
României aferent trimestrului al treilea. În plus, s-a optat pentru cel mai recent curs 
mediu de schimb valutar al BNR stabilit pentru trimestrul al treilea întrucât acesta este 
un curs de referinţă obiectiv pentru efectuarea oricărei analize comparative de preţ şi 
care asigură o regulă similară pentru toţi deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă, 
indiferent de momentul aplicării şi de tipul procedurii de aprobare a preţului prevăzute 
în cuprinsul prezentei metodologii.  
- pentru a clarifica aspectele utilizate la comparația prețului, s-au definit patru criterii 
alternative de identificare a produsului de comparație pentru care se va evalua prețul 
în vederea stabilirii prețului minim din coșul țărilor de comparație.  
- pentru a se clarifica înţelesul prețului de producător care se propune de către 
deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă în vederea aprobării de către Ministerul 
Sănătăţii, în cuprinsul proiectului de act normativ se detaliază referirea la preţul CIP 
(Carriage and Insurance Paid to - Transport și asigurare plătite până la [locul de 
destinaţie convenit]) stabilit în standardul INCOTERMS 2000 de către Camera 
Internațională de Comerț de la Paris; utilizarea acestui standard facilitează depunerea 
de solicitări de aprobare a preţului şi de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe 
piaţă din afara României;  
- totodată, s-a clarificat termenul de mărime de ambalare similară, prin definirea ei ca 
fiind un ambalaj prezent în țările de comparatie, cu o mărime de maxim 2,5 ori mai 
mare sau mai mică decât ambalajul prezent pe piața din România și pentru care se cere 
preț.  
În scopul aplicării prezentei metodologii, prețurile, atât cele propuse cât și cele 
aprobate, precum şi valoarea cursului de schimb valutar utilizat în vederea calculării 
preţului, vor fi exprimate prin două zecimale, până la nivelul banului (moneda 
divizionară a RON).  
 
În urma analizării documentației depuse de către un deținător APP prin care solicită 
aprobarea prețului unui medicament, Ministerul Sănătății poate emite un ordin de 
aprobare a prețului sau o notificare de respingere a propunerii de preț, acestea reprezentând 
acte administrative cu caracter individual.  
În urma aprobării preţului prin ordin, deţinătorul APP va putea comercializa 
medicamentul respectiv, urmând ca preţul să fie preluat în vederea includerii în 
Canamed pentru a putea fi utilizat în raporturile contractuale cu Ministerul Sănătăţii, 
casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene. 
Prețurile medicamentelor cuprinse în Canamed şi calculate conform dispoziţiilor 
Ordinului nr. 75/2009, aşa cum au fost aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 
810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor 
utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi 
în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau 
direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, vor rămâne valabile 
până la realizarea procedurii de corecție a preţurilor conform noii metodologii de calcul 
a preţurilor aprobate prin hotărâre de Guvern. Totuşi, pentru predictibilitate, 
prelungirea valabilităţii preţurilor nu va putea depăşi un interval de 150 zile de la data 
intrării în vigoare a respectivei hotărâri de Guvern. 
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Intrarea în vigoare a hotărârii de Guvern de aprobare a metodologiei privind modul de 
calcul și procedura de avizare și aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor 
de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România va atrage abrogarea 
Ordinelor ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de 
calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 62 din 2 februarie 2009, cu modificările și completările 
ulterioare şi respectiv nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz 
uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman 
autorizate de punere pe piaţă în România, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 190 din data de 23 martie 2012, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Proiectul a fost aprobat. 

 
22.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții 
”C.N.I.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/183112 
Inițiator: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice 
 
Sinteză conținut: 

 
Potrivit prevederilor legale în vigoare, respectiv prevederile Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul 
bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările 
ulterioare, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind 
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 
unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori 
indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și prevederilor Ordonanței de urgență  a 
Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și 
întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare, 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice propune spre aprobare 
Guvernului României bugetul de venituri și cheltuieli al  S.C. Compania Națională de 
Investiții „C.N.I.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului  Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
 
S.C. Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A.  este o persoană juridică română 
având forma juridică de societate comercială pe acțiuni care își desfășoară activitatea 
în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, și actului constitutiv propriu.  
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S.C. Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A.  derulează programe de investiții 
de interes public sau social în domeniul construcțiilor, programe aprobate de către 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ce sunt finanțate din surse de 
la bugetul de stat  alocate prin legea anuala a bugetului de stat, din bugetul consiliilor 
locale sau din alte surse legal constituite. Pentru implementarea zi cu zi a acestor 
programe de investiții, S.C. Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A. asigură 
supravegherea proiectării si executării construcțiilor, a derulării programelor de interes 
public sau social în domeniul construcțiilor și recepția lucrărilor de investiții. 
 
În ceea ce privește activitatea de organizare și funcționare a S.C. Compania Națională 
de Investiții „C.N.I.” - S.A., aceasta este  finanțată exclusiv din venituri proprii, 
provenite în principal pe cale contractuală și prin mijloace de drept privat din asistența 
tehnică asigurată în pregătirea și derularea programelor de interes public și social, 
pentru care se calculează o cotă forfetară din valoarea lucrărilor realizate, la care se 
adaugă alte venituri realizate din activități proprii cuprinse în obiectul său de activitate. 
Pentru derularea activității proprii de organizare și funcționare, S.C. Compania 
Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A. nu beneficiază de alocații bugetare sau credite 
rambursabile sau garantate de stat. 
 
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 14/2016 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, ținând cont de faptul că bugetul alocat 
inițial Societății Comerciale Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A. a fost 
diminuat, prin prezentul act normativ se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli 
rectificat pe anul 2016 al „C.N.I.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, prevăzut în anexă. 
 

Proiectul a fost aprobat. 

 
23.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei la H.G. nr. 175/2016 
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania 
Națională ”Loteria Română” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, 
Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/183072  
Inițiator: Ministerul Economiei, Comerțului și Relației cu Mediul de Afaceri, 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice 
 
Sinteză con ținut:  

 
Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 175/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., aflată sub 
autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 24 martie 2016, se 
modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
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24.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei la H.G. nr. 502/2016 
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea 
Compania de Investiții pentru Turism ”CIT” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului 
Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/183113 
Inițiator: Ministerul Economiei, Comerțului și Relației cu Mediul de Afaceri 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice 
 

Sinteză con ținut:  

 
Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2016 pentru Compania de 
Investitii pentru Turism S.A (CIT SA), operator economic ce are ca obiect principal de 
activitate Cod CAEN 5510: Hoteluri şi alte facilităti de cazare similare, precum și  
activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management, s-a realizat avându-se în 
vedere următoarele: 
 

- Patrimoniul administrat de CIT SA este proprietatea privată a statului român și 
face obiectul a două contracte de asociere în participațiune, Parc Hotels SA si 
THR – CG S.R.L.; 

- Cresterea veniturilor este fundamentata pe extinderea si eficientizarea activitatii 

complexelor hoteliere, aflate in exploatarea asociatului Parc Hotels SA. 

Proiectul a fost aprobat. 

 
III.    MEMORANDUMURI 

 

1.  MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului în domeniul securității sociale 
între România și Statele Unite al Americii 
Inițiator: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 
Avizatori: Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate 
 
Sinteză con ținut:  

 

Prin prezentul memorandum se propun:  
• aprobarea semnării Acordului în domeniul securității sociale între România și 

Statele Unite ale Americii; 
• semnarea documentului de către ministrul muncii, familiei, protecției sociale și 

persoanelor vârstnice, de un secretar de stat sau de un alt demnitar român, 
împuternicit în acest sens;  

• eliberarea de către Ministerul Afacerilor Externe a deplinelor puteri pentru 
reprezentantul părții române desemnat să semneze documentul. 
 



 

Pag. 32 din 41 

 

Memorandumul conține prevederi referitoare la istoricul negocierilor,  prezentarea 
prevederilor relevante ale tratatului cu raportare la elementele de mandat aprobate la 
începerea negocierilor, precum și a implicațiilor pe care le are tratatul asupra obligațiilor 
juridice și altor angajamente internaționale asumate anterior de partea română, respectiv 
asupra legislației interne.  
 
Este anexat textul tratatului rezultat în urma negocierilor, atât în limba română, cât și 
în limba engleză.  
 
Acordul conține prevederi referitoare la domeniul material de aplicare, domeniul personal 
de aplicare, egalitatea de tratament, exportul prestațiilor, reglementările legale 
aplicabile, dispoziții privind prestațiile, precum și o categorie de dispoziții diverse 
(măsuri administrative și de cooperare, asistența bilaterală, examinările medicale, 
confidențialitatea schimburilor de date cu caracter personal și a celor referitoare la 
angajatori); este inclusă, de asemenea, o secțiune destinată definițiilor care se acordă 
unor termeni și sintagme utilizate în cuprinsul tratatului, precum și o serie de articole 
care reglementează: moneda de plată, soluționarea diferendelor, limba în care se 
poartă corespondența, contestațiile și termenele etc.  
 
Tratatul va intra în vigoare în prima zi a celei de a patra luni care urmează datei ultimei 
note prin care Statele contractante își notifică reciproc pe canale diplomatice 
îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare. 
 
El va rămâne în vigoare şi se va aplica până la expirarea unui an calendaristic care 
urmează anului în care a fost transmisă de către unul dintre Statele contractante către 
celălalt Stat contractant, pe canale diplomatice, notificarea scrisă cu privire la 
încetarea valabilităţii acestuia. 
 
Memorandumul a fost elaborat și promovat în temeiul prevederilor art. 13 din Legea nr. 
590/2003 privind tratatele.  
 

Proiectul a fost aprobat. 

 

2.  MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Aranjamentului administrativ 
între autoritățile competente din România și din Statele Unite ale Americii pentru 
aplicarea Acordului în domeniul securității sociale între România și Statele Unite ale 
Americii 
 

Inițiator: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 
Avizatori: Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate 
 
Sinteză con ținut:  

 
Prin prezentul memorandum se propun:  

• aprobarea negocierii și semnării unui aranjament administrativ  între autoritățile 
competente din România și din Statele Unite ale Americii, având ca obiect 
aplicarea acordului bilateral în domeniul securității sociale; 
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• semnarea documentului de către ministrul muncii, familiei, protecției sociale și 
persoanelor vârstnice, de un secretar de stat sau de un alt demnitar român, 
împuternicit în acest sens;  

• eliberarea de către Ministerul Afacerilor Externe a deplinelor puteri pentru 
reprezentantul părții române desemnat să semneze documentul. 

 
Semnarea documentului este preconizată a avea loc la o dată care se va conveni pe 
canalele diplomatice.  
 
Pe lângă elementele de context și istoricul negocierilor, memorandumul mai conține 
următoarele categorii de prevederi referitoare la aranjamentul administrativ: instituțiile 
competente și organismele de legătură din cele două state, dispoziții privind 
certificatele de asigurare, prelucrarea cererilor pentru prestații, plata prestațiilor, 
cooperarea administrativă, trimiterea de date statistice, rambursarea cheltuielilor, 
intrarea în vigoare.  
  
Prezentul memorandum a fost elaborat și promovat în temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) din 
Legea nr. 590/2003 privind tratatele.  
 
Proiectul a fost aprobat. 

 

3.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea numirii doamnei Iolanda Mihaela Stăniloiu, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice, ca membru în consiliul de administrație al Institutului Național 
de Cercetare – Dezvoltare pentru Inginerie Electrică – Cercetări Avansate – ICPE – 
CA București 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://gov.ro/fisiere/stiri_fisiere/MEMORANDUM_cu_tema_Aprobarea_numirii_doamnei_Iol
anda_Mihaela_St%C4%83niloiu,_secretar_de_stat_%C3%AEn_cadrul_Ministerului_Muncii,_F
amiliei,_Protec%C5%A3iei_Sociale_%C5%9Fi_Persoanelor_V%C3%A2rstnice,_ca_membru_%C
3%AEn_Consiliul_de_admini  
Inițiator: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 
Avizatori: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

 

Sinteză con ținut:  

 
Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Inginerie Electrică – Cercetări 
Avansate – ICPE – CA București funcționează în coordonarea Autorității Naționale 
pentru Cercetare Științifică și Inovare. Potrivit art. 9 din anexa nr.1 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1282/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului 
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE - CA București, 
Consiliul de administrație este format din șapte membri, cetățeni români, numiți prin 
ordin al ministrului educației și cercetării științifice, la propunerea conducerii autorității 
de la care aceștia provin pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînoit. Din consiliul 
de administrație al Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Inginerie 
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Electrică – Cercetări Avansate – ICPE – CA București face parte și un reprezentant al 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. 
 
Temeiul juridic al acestei propuneri îl constituie art. 84 alin. (3) din Legea nr. 161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu 
modificările și completările ulterioare, respectiv: 
“(3) În mod excepţional, Guvernul poate aproba participarea persoanelor prevăzute la 
alin. (1) şi (2) ca reprezentanţi ai statului în adunarea generală a acţionarilor ori ca 
membri în consiliul de administraţie al regiilor autonome, companiilor sau societăţilor 
naţionale, instituţiilor publice ori al societăţilor comerciale, inclusiv băncile sau alte 
instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, de interes strategic sau în 
cazul în care un interes public impune aceasta.” 
 
Proiectul a fost aprobat. 

 

4.  MEMORANDUM cu tema: Rezultatele negocierilor referitoare la încheierea unui 
Acord de țară între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
(BERD) referitor la Reprezentanța BERD în România și acordarea deplinelor puteri 
pentru semnarea Acordului  
 

Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice  
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice 
 

Sinteză con ținut:  

 
Prin prezentul memorandum se propun:  

• aprobarea rezultatelor procesului de negociere a Acordului de țară;  
• aprobarea semnării Acordului de țară de către ministrul finanţelor publice sau 

un secretar de stat din Ministerul Finanţelor Publice sau de un alt demnitar 
desemnat în acest scop;   

• eliberarea deplinelor puteri de către Ministerul Afacerilor Externe pentru 
reprezentantul părții române desemnat să semneze documentul. 
 

Scopul Acordului de ţară este acela de a confirma şi a completa statutul, imunităţile, 
privilegiile şi scutirile acordate Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
(BERD) pe teritoriul României şi de a stabili statutul reprezentanţei BERD şi al 
personalului acesteia în România. În baza propunerii de acord transmisă de BERD, 
România a inițiat negocierile privind semnarea documentului, rezultând contraproiectul 
de acord aprobat prin memorandum1 în ședința Guvernului din data de 23 septembrie 2015. În 
perioada septembrie 2015 - iunie 2016 au avut loc negocierile bilaterale.  
 
Principalele aspecte negociate și rezultatele acestora au vizat: 

                                                 
1 Este vorba de Memorandumul cu tema „Inițierea de negocieri în vederea încheierii unui Acord între România şi 
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) referitor la Reprezentanţa BERD în România”.  
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•  implicațiile fiscale din perspectiva taxei pe valoarea adăugată (TVA), accizelor 
și taxelor vamale:  

• diferențierea tipului de personal angajat de bancă (național sau internațional) și 
statutul acestuia; 

• alte aspecte relevante: titlul acordului, exceptări de la imunitatea de jurisdicţie şi 
de execuţie, clarificări cu privire la serviciile de care beneficiază Reprezentanța 
BERD, imunitatea corespondenței/arhivelor, tranzitul și rezidența personalului 
Reprezentanței BERD. Este introdus un termen de maxim 2 ani pentru 
încetarea valabilității  acordului, după primirea de către cealaltă parte a 
notificării de încetare a acestuia. A fost agreată ca soluție de compromis pentru 
modul de soluționare a eventualelor diferende, interpretarea acordului și clauza 
de arbitraj, aplicarea art.58 din Acordul de înființare al BERD, fiind eliminate referirile 
la UNCITRAL, precum și la sursele de drept folosite de tribunalul arbitral.  
 

În cele două anexe ale memorandumului sunt prezentate proiectul Acordului de țară 
și, respectiv, memorandumul aprobat în ședința Guvernului din data de 23 septembrie 2015, 
sus-menționat.  
 
Proiectul a fost aprobat. 

 

5.  MEMORANDUM cu tema: Mandatul delegației române participante la cea de a IX-a 
sesiune a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică între România și 
Republica Moldova (Chișinău, 3-4 noiembrie) 
 
Inițiator: Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe 
 
Sinteză con ținut:  

 
Prin prezentul memorandum se supun aprobării Guvernului următoarele:  

• aprobarea participării delegației României, în perioada 3-4 noiembrie a.c., 
potrivit mandatului întocmit în baza propunerilor primite din partea ministerelor 
și instituțiilor românești implicate;  

• delegația română să fie alcătuită din reprezentanți ai Ministerului Economiei, 
Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerului Afacerilor Externe, 
Ministerului Energiei, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 
Ministerului Transporturilor, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerului Educației și Cercetării 
Științifice, Direcției Generale a Vămilor, Institutului Național de Statistică, 
Asociației pentru Standardizare din România, Autorității Naționale pentru 
Protecția Consumatorilor, Camerei de Comerț și Industrie a României, precum 
și ai Transelectrica S.A. și Transgaz S.A.;  

• protocolul prezentei sesiuni a comisiei mixte bilaterale, care va fi semnat la încheierea 
lucrărilor, să fie prezentat spre aprobare Prim-Ministrului și să fie difuzat ulterior 
ministerelor și altor organisme implicate pentru aducerea la îndeplinire a 
înțelegerilor realizate;  
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• decontarea cheltuielilor de protocol, în valoare de 1000 euro, constând în oferirea de 
cadouri de către viceprim-ministrul,  ministrul economiei, comerțului și relațiilor 
cu mediul de afaceri.  

 
În afara elementelor de context și a componenței delegației României,  
Memorandumul supus aprobării Guvernului mai conține prevederi referitoare la 
perspectivele cooperării bilaterale dintre România și Republica Moldova în 
următoarele domenii:  

• comerț, industrie, energie, IMM-uri și mediu de afaceri, agricultură, transporturi, 
vamal, dezvoltare regională și infrastructură, protecția mediului și silvicultură, 
statistică, educație, cercetare științifică și inovare, protecția consumatorului, 
turism, reglementare tehnică, standardizare, metrologie, acreditare, evaluarea 
conformității și securității industriale.  

 
Proiectul a fost aprobat. 

 

6.  MEMORANDUM cu tema: Desemnarea Agenției Spațiale Române ca Autoritate 
PRS Competentă ( Competent PRS Authority - CPA) pentru România și nominalizarea 
acesteia ca Punct de Contact pentru Serviciul Public Reglementat – PRS, în vederea 
deschiderii accesului la PRS, conform prevederilor Deciziei nr. 1104/2011/UE 
 
 
Inițiatori: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Ștințifice, Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 
Transporturilor, Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, Ministerul 
Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, Serviciul Român de Informații, 
Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de 
Protecție și Pază, Agenția Spațială Română. 
Avizatori: - 
 
Sinteză con ținut:  

 
Desemnarea Agenției Spațiale Române este o  condiție obligatorie, ca stat membru al Uniunii 
Europene,  pentru deschiderea accesului României la toate etapele de dezvoltare, instruire, 
testare și operaționalizare ale acestui serviciu. 
 
Serviciul Public Reglementat (Public Regulated Services – PRS) este parte 
componentă a programului european de radionavigație prin satelit Galileo, dezvoltat 
de Uniunea Europeană în colaborare cu Agenția Spațială Europeană. Serviciile 
furnizate de sistemul Galileo vor fi disponibile gradual, începând cu trimestrul al 
patrulea al anului 2016, urmând ca din 2020 să se atingă operaționalitatea completă a 
acestuia. 
De asemenea, prin memorandum se propune ca efectuarea analizei operaționale, 
economice, legale, tehnice și de securitate, precum și reglementarea domeniului PRS 
în România și operaționalizarea Autorității PRS Competente, dimensionarea și 
configurarea acesteia, distribuirea sarcinilor între instituții, vor fi posibile prin aprobarea 
Guvernului României, în urma unei evaluări făcute de o Comisie interministerială 
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pentru valorificarea serviciilor oferite de Sistemele de Radionavigație prin Satelit 
(GNSS). 
 
Proiectul a fost aprobat. 

 

7.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin 
Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului 
Drăgășani, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea unui imobil 
din domeniul public al municipiului Drăgășani în domeniul public al statului, în vederea 
dării lui în administrarea Ministerului Justiției 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://gov.ro/fisiere/stiri_fisiere/MEMORANDUM_cu_tema_Aprobarea_transmiterii_de_c%C
4%83tre_Guvern,_prin_Secretariatul_General_al_Guvernului,_a_unei_cereri_c%C4%83tre_Co
nsiliul_Local_al_Municipiului_Dr%C4%83g%C4%83%C5%9Fani,_privind_emiterea_unei_hot%
C4%83r%C3%A2ri_care_are_ca  
Inițiatori: Ministerul Justiției, Secretariatul General al Guvernului  
Avizatori: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
 

Sinteză con ținut:  

 
Trecerea imobilului sus menționat în domeniul public al statului este necesară în 
vederea dării în administrarea Ministerului Justiției, pentru desfășurarea activității 
Judecătoriei Drăgășani. 
 
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea 
publică, cu modificările și completările ulterioare, ,,trecerea unui bun din domeniul 
public al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face, la 
cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General 
al Municipiului București sau a consiliului local”. 
 
Proiectul a fost aprobat. 

 

8.  MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri către Consiliul Județean Cluj 
în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din 
domeniul public al județului Cluj în domeniul public al statului, în vederea dării în 
administrarea Ministerului Sănătății 
 

Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://gov.ro/fisiere/stiri_fisiere/MEMORANDUM_cu_tema_Transmiterea_unei_cereri_c%C4
%83tre_Consiliul_Jude%C5%A3ean_Cluj_%C3%AEn_scopul_adopt%C4%83rii_de_c%C4%83tre
_acesta_a_unei_hot%C4%83r%C3%A2ri_privind_trecerea_unui_imobil_din_domeniul_public
_al_jude%C5%A3ului_Cluj_%C3%AEn_domeniul_pu   
Inițiatori: Ministerul Sănătății; Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; 
Secretariatul General al Guvernului 
Avizatori: - 
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Sinteză con ținut:  

 
Terenul pe care se va construi noul spital regional, având o suprafață de 144.000 mp, 
este situat în str. Avram Iancu nr.370-374, comuna Florești, județul Cluj.  
 
Terenul este în domeniul public al județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj, 
are număr cadastral 66671 UAT Florești și a fost evaluat la suma de 15.518.195 lei. 
 
Construirea acestui spital face parte din obiectivele prioritare ale Ministerului Sănătății, 
respectiv construirea unui număr de trei spitale regionale de urgență, iar pentru aceste 
investiții Guvernul României a negociat cu Comisia Europeană alocarea a 150 
milioane euro reprezentând contribuția națională. 
 

Proiectul a fost aprobat. 

 
9.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea inițierii negocierii și semnării ,,Înțelegerii 
tehnice între Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale 
(ANRSPS), prin Direcția Controlul Armamentelor și Verificare (DCAV) din România și 
Grupul Întrunit de Implementare al Controlului Armamentelor (JACIG), din Regatul Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de Nord, privind folosirea avionului de observare AN-30 al 
României în vederea executării unui zbor de observare Cer Deschis al Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord, în anul 2016” 
 
Inițiatori: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne,  Administrația 
Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe 
 

Sinteză con ținut:  

 
Obiectul Memorandumului constă în aprobarea inițierii negocierii și semnării 
,,Înțelegerii tehnice între Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme 
Speciale (ANRSPS), prin Direcția Controlul Armamentelor și Verificare (DCAV) din 
România și Grupul Întrunit de Implementare al Controlului Armamentelor (JACIG), din 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, privind folosirea avionului de 
observare AN-30 al României în vederea executării unui zbor de observare Cer 
Deschis al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în anul 2016. 
 
Potrivit Tratatului privind Cerul Deschis, ratificat de România prin Legea nr.23/1994, 
fiecare stat parte are dreptul să folosească un avion de observare certificat pentru 
zboruri de observare, în baza cotei active individuale. 
 
Așadar, în baza cotei active ce revine Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, dar și 
a zborurilor de observare executate anterior, se vor executa zboruri și în anul 2016 cu avionul 
României AN-30, potrivit Deciziei Comisei Consultative Cer Deschis nr.15/2015. 
 
Potrivit solicitării Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, formulată de 
JACIG, în scopul executării în perioada 21-25 noiembrie 2016 a unui zbor de 
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observare deasupra teritoriului Grupului de state părți format din Republica Belarus și 
Federația Rusă, se propune punerea la dispoziție, de către partea română, a avionului 
AN-30 certificat. 
 
Sprijinul oferit de către România contribuie la dezvoltarea securității colective, întărind 
capacitatea de deschidere, transparență și cooperare bi- și multilaterală în activitățile 
specifice. 
Obiectul Înțelegerii tehnice constă în acordarea de sprijin pentru îndeplinirea misiunii 
în spiritul Tratatului privind Cerul Deschis, cu respectarea condițiilor de cooperare: 
 - se stabilesc responsabilitățile JACIG din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei 
de Nord; 
 - se stabilesc responsabilitățile Statului Major al Forței Aeriene și DCAV din 
cadrul ANRSPS; 
 
Înțelegerea tehnică conține prevederi referitoare la datele și termenii de efectuare a 
zborului de observare Cer Deschis, personalul misiunii, planificarea misiunii, 
împărțirea responsabilităților, efectuarea plăților, procesarea materialelor rezultate în 
urma zborurilor de observare. 
Negocierea proiectului Înțelegerii tehnice se va realiza în România. 
 
Proiectul a fost aprobat. 

 
10.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea modificării cadrului legislativ pentru 
instituționalizarea procesului de analiză a cheltuielilor și respectiv aprobarea înființării 
Comitetului de analiză și eficientizare a cheltuielilor publice 

 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
Inițiatori: Ministerul Finanțelor Publice 
Avizatori: - 
 

Sinteză con ținut:  

 
Prezentul Memorandum propune: 
 
1. Constituirea la nivelul Guvernului a unui Comitet de analiză și eficientizare a cheltuielilor 
publice - ca organ consultativ și factor decizional la nivel politic care va avea ca principale 
atribuții: propunerea în fiecare an a ministerelor de linie care vor face obiectul unor astfel de 
analize și, ulterior, aprobarea rapoartelor finale ale analizelor de cheltuieli.  
 
Analizele vor fi prezentate Guvernului pentru avizare și Comisiei pentru Buget Finanțe și 
Bănci din cadrul Parlamentului României pentru informare. 
 
Componența acestui comitet se va stabili prin decizie a Prim-ministrului, la propunerea 
Ministerului Finanțelor Publice. 
În termen de  6 - 7 ani fiecare minister de resort va face obiectul unei analize a cheltuielilor 
bugetare. 
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2. Modificarea cadrul legal existent cu prevederi pentru instituirea obligativității 
efectuării de analize a cheltuielilor publice, procesul de analiză urmând a fi integrat în 
procesul bugetar.  
Prin modificarea Legii finanțelor publice nr.500/2002 etapele de fundamentare a 
bugetelor vor trebui să cuprindă următorii pași/activități suplimentare: 

• Acordarea mandatului pentru efectuarea analizei de eficientizare a cheltuielilor publice 

• Introducerea unui nou capitol în Scrisoarea cadru privind  contextul 
macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 
următor și estimări 

•  Depunerea bugetului de către ministerul de resort: 
- În concordanță cu prevederile privind Calendarul bugetar, ordonatorii 

principali de credite vor elabora proiectul de buget pentru anul următor 
încadrându-se în limitele transmise de Ministerul Finanțelor Publice prin 
Scrisoarea cadru și, totodată, vor ține cont de măsurile aprobate de Guvern 
în urma Raportului final al analizei cheltuielilor. 

 
• Monitorizarea implementării măsurilor aprobate de Guvern din Raportul final al 

analizei cheltuielilor: 
- La finele anului se va analiza în ce măsură s-au implementat măsurile 

aprobate și ce efecte de ordin financiar au produs acestea. 
 
Memorandumul este însoțit în anexă de versiunea preliminară a raportului Analiza 
cheltuielilor în sectorul transporturi, document care în Secțiunea 5 are identificate 
opțiunile concrete de economisire și măsurile de eficientizare propuse.  
 
La nivelul Ministerului Finanțelor Publice analiza pilot a cheltuielilor se desfășoară într-
o manieră etapizată, fiind  demarate în luna mai 2016 activitățile pilot pe trei sectoare: 
transporturi, sănătate și mediu. 
 
Analiza cheltuielilor pentru sectorul transporturilor este avansată, în sectorul sănătății 
a fost creată echipa de analiză a cheltuielilor și s-a stabilit că aceasta va viza atât 
activitatea Ministerului Sănătății, cât și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. 
Analiza sectorului de mediu este la un nivel incipient, fiind în prezent stabilit grupul de 
lucru și obiectivele analizei. 
 
Proiectul a fost aprobat. 

 

11.  MEMORANDUM cu tema: Propuneri achiziție autoturisme pentru înnoirea parcului 
auto al misiunilor diplomatice ale României în străinătate 

 

Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://gov.ro/fisiere/stiri_fisiere/MEMORANDUM_cu_tema_Propuneri_achizi%C8%9Bie_auto
turisme_pentru_%C3%AEnnoirea_parcului_auto_al_sinstitu%C8%9Biilor_diplomatice_ale_Ro
m%C3%A2niei_din_str%C4%83in%C4%83tate.pdf 
Inițiatori: Ministerul Afacerilor Externe 
Avizatori: - 
 

Sinteză con ținut:  
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Prin prezentul memorandum se solicită aprobarea achiziționării unui număr de 22 de 
autoturisme, până la sfârșitul anului 2016, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(91) din 
Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată prin Legea 
nr.247/2002, cu modificările și completările ulterioare, destinate misiunilor diplomatice 
din exterior. Sumele din care urmează să fie achiziționate autoturismele sunt existente 
în bugetul Ministerului Afacerilor Externe.  
 
Autoturismele de reprezentare urmează să deservească misiunile diplomatice din 
următoarele orașe: Barcelona, Bilbao, Bonn, Bologna, Cairo, Chicago, Ciudad de Mexico, 
Gyula, Geneva, Havana, Lyon, Marsilia, Montreal, Munchen, Podgorica, Skopje, Sofia, Tel Aviv, 
Tirana, Toronto, Torino și Vilnius. 
 
Proiectul a fost aprobat. 

 

12.  MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de minimis pentru 
asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor 
juridice și fizice care desfășoară activități economice, dacă suprafața proprietății 
forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha, în politicile economico-bugetare și financiare 
ale statului român 

 

Inițiatori: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice 
 

Proiectul a fost aprobat. 

 
 
Ședința a continuat cu prezentarea notelor, punctelor de vedere, precum și a documentelor 
confidențiale incluse pe ordinea de zi. 
 
Şedinţa s-a încheiat la ora 13:00. 
 
 
 
 

 

 

 

Declarațiile de pres ă sus ținute de purt ătorul de cuvânt al Guvernului, Liviu Iolu și 
ministrul S ănătății, Vlad Voiculescu, la finalul ședin ței de guvern, pot fi urm ărite 
aici: http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/declaratii-de-presa-sustinute-de-purtatorul-
de-cuvant-al-guvernului-liviu-iolu-i-ministrul-sanatatii-vlad-voiculescu-la-finalul-edintei-de-
guvern  


