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Sinteza rezultatelor activității Ședinței Guvernului din 31 mai 2017 

 

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

La şedinţa din 31 mai 2017, ce a început la ora 13:00, au participat:  

 

Sorin Mihai Grindeanu, Prim-ministru,  

Sevil Shhaideh, Viceprim-Ministru, Ministrul 

Dezvoltării Regionale, Administrației Publice 

și Fondurilor Europene, 

Grațiela – Leocadia Gavrilescu, Viceprim-

Ministru, Ministrul Mediului 

Carmen Daniela Dan, Ministrul Afacerilor 

Interne, 

Alexandru Victor Micula, Secretar de Stat, 

Ministerul Afacerilor Externe, 

Gabriel Beniamin Leș, Ministrul Apărării 

Naționale, 

Viorel Ștefan, Ministrul Finanțelor Publice, 

Tudorel Toader, Ministrul Justiției, 

Petre Daea, Ministrul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, 

Gigel Paraschiv, Secretar de Stat, Ministerul 

Educației Naționale, 

Lia Olguța Vasilescu, Ministrul Muncii și 

Justiției Sociale, 

Petre Iulian Nicolescu, Secretar de Stat, 

Ministerul Economiei, 

Doru Vișan, Secretar de Stat, Ministerul 

Energiei, 

Alexandru Răzvan Cuc, Ministrul 

Transporturilor, 

Alexandru Petrescu, Ministrul pentru Mediul 

de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, 

Florian Dorel Bodog, Ministrul Sănătății, 

Ioan Vulpescu, Secretar de Stat, Ministerul 

Culturii și Identității Naționale, 

Adriana Petcu, Ministrul Apelor și Pădurilor,  

Serban Constantin Valeca, Ministrul 

Cercetării și Inovării, 

Marina Manuela Catrina, Secretar de Stat, 

Ministerul Comunicațiilor și Societății 

Informaționale, 

Marius-Alexandru Dunca, Ministrul 

Tineretului și Sportului, 

Mircea Titus Dobre, Ministrul Turismului, 

Andreea Păstârnac, Ministrul pentru 

Românii de Pretutindeni, 

Nicolae Marius Sepi, Secretar de Stat, 

Ministerul Consultării Publice și Dialogului 

Social, 

Ștefania Bîrlibescu, Secretar de Stat, 

Ministerul pentru Relația cu Parlamentul,  

Rovana Plumb, Ministrul delegat pentru 

Fondurilor Europene, 

Bogdan Mănoiu, Secretar de Stat pentru 

Afaceri Europene, Ministerul Afacerilor 

Externe 

Mihai Busuioc, Secretar General al 

Guvernului 

Alina Petrescu - Consilier de Stat,  

Purtător de Cuvânt al Guvernului

 

 

Declarațiile susținute de Prim-Ministrul Sorin Grindeanu, de la începutul ședinței de guvern, pot fi 
accesate aici: http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/declaratii-sustinute-de-premierul-sorin-
grindeanu-la-inceputul-edintei-de-guvern1496229827  

 
 

 

http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/prim-ministru1483710267
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/viceprim-ministru-ministrul-dezvoltarii-regionale-administratiei-publice-i-fondurilor-europene1499184833
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/viceprim-ministru-ministrul-mediului1499184864
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-afacerilor-interne1499184933
http://www.mae.ro/node/35914
http://www.mapn.ro/conducere/drpip/index.php
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-finantelor-publice1486387846
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-justitiei1499185055
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-agriculturii-i-dezvoltarii-rurale1499185052
http://www.edu.ro/echipa_conducere
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-muncii-i-justitiei-sociale1499185108
http://www.economie.gov.ro/petre-iulian-nicolescu
http://energie.gov.ro/teams/doru-visan/
http://mt.gov.ro/web14/despre-noi/conducere/minister
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-pentru-mediul-de-afaceri-comert-i-antreprenoriat
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-sanatatii1499185232
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-culturii-i-identitatii-nationale
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-apelor-i-padurilor
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-cercetarii-i-inovarii
https://www.comunicatii.gov.ro/?page_id=2144
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-tineretului-i-sportului1499185280
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-turismului1499185340
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-pentru-romanii-de-pretutindeni1499185338
http://dialogsocial.gov.ro/echipa-mcpds/conducere/
http://mrp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/01/CV_Stefania_Birlibescu.pdf
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-delegat-pentru-fonduri-europene1499185386
http://www.mae.ro/node/40524
http://sgg.gov.ro/new/despre-institutie/conducere-2/
http://gov.ro/ro/stiri/alina-petrescu-purtator-de-cuvant-al-guvernului&page=2
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/declaratii-sustinute-de-premierul-sorin-grindeanu-la-inceputul-edintei-de-guvern1496229827
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/declaratii-sustinute-de-premierul-sorin-grindeanu-la-inceputul-edintei-de-guvern1496229827
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2. Agenda Şedinței de Guvern şi informaţii privind actele normative dezbătute 
 
 
I.    PROIECTE DE LEGI 
 
1.  PROIECT DE LEGE privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 
(UE) NR.648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind 
instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de 
tranzacţii 

 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/LG-15.pdf 
Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice 

Avizatori: Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ministerul 

Afacerilor Externe, Ministerul delegat pentru Afaceri Europene 
 
Sinteză conținut: 
 
Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea cadrului legislativ necesar punerii în aplicare, la nivel 
naţional, a dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr.648/2012, prin: (a) indicarea, pentru certitudine 
juridică, a autorităţilor competente cu urmărirea respectării Regulamentului, respectiv Banca 
Naţională a României pentru instituţii de credit şi Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru 
celelalte categorii de contrapărţi financiare, destinatare ale actului legislativ UE, respectiv pentru 
contrapărţile centrale; (b) stabilirea autorităţii competente pentru urmărirea respectării de către 
contrapărţile nefinanciare a obligaţiilor ce le revin conform Regulamentului (UE) nr.648/2012, 
aceasta fiind Autoritatea de Supraveghere Financiară; (c) stabilirea regimului sancţiunilor 
aplicabil în cazul încălcării dispoziţiilor prevăzute la art.4, 5 şi 7-11, Titlul II din Regulamentul (UE) 
nr.648/2012, precum şi (d) modificarea Legii nr.253/2004 privind caracterul definitiv al decontării 
în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, pentru 
a se asigura conformarea la dispoziţiile art. 87 din Regulamentul (UE) nr.648/2012.  
 
a) Prezentul proiect de lege stabileşte în sarcina Autorităţii de Supraveghere Financiară 
responsabilitatea urmăririi respectării de către contrapărţile nefinanciare a obligaţiilor prevăzute 
de Regulamentul (UE) nr.648/2012. Deși în contextul Regulamentului (UE) nr.648/2012, în 
categoria entităților nefinanciare intră și instituțiile financiare nebancare și instituțiile de plată, 
care, conform cadrului legal, sunt supravegheate, după caz, monitorizate de Banca Naţională a 
României, conferirea acestor competenţe Autorităţii de Supraveghere Financiară este justificată 
de faptul că, potrivit terminologiei şi sferei de aplicare a Regulamentului (UE), aceste categorii de 
entităţi intră în definiţia contrapărţilor nefinanciare.  
 
b) Întrucât, în ceea ce priveşte contrapărțile financiare, la nivel naţional, sunt două autorităţi de 
supraveghere competente, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru 
contrapărţile financiare din sectorul valorilor mobiliare, asigurărilor/reasigurărilor, pensiilor 
ocupaţionale şi fondurilor de investiţii alternative şi, respectiv, Banca Naţională a României 
pentru contrapărţile financiare de tipul instituţiilor de credit, prezenta lege stabileşte, în aplicarea 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/LG-15.pdf
https://asfromania.ro/
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art.12 din Regulamentul (UE) nr.648/2012, un regim sancționator unitar pentru nerespectarea 
dispoziţiilor cuprinse în Titlul II din acest Regulament de către destinatari (contrapărţi financiare, 
contrapărţi centrale şi contrapărţi nefinanciare), care să asigure eficiența, proporționalitatea și 
efectul disuasiv al sancţiunilor, inclusiv la nivelul aplicării lor. În vederea atingerii acestui obiectiv, 
prezentul proiect de lege stabileşte elemente certe şi uniforme cu privire la: persoanele 
responsabile de respectarea obligaţiilor care rezultă din Regulamentul (UE), măsurile şi 
sancţiunile administrative aplicabile, nivelurile sancţiunilor pecuniare, precum şi criteriile care 
trebuie avute în vedere de către autorităţile competente la stabilirea măsurii/sancţiunii. 
 
Constatatarea faptelor prevăzute la art. 6 se realizează de către reprezentanţi ai autorităţii 
competente, împuterniciţi în acest sens, în cursul inspecţiilor sau investigaţiilor efectuate în 
condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 648/2012 ori pe baza notificărilor, raportărilor, 
informaţiilor transmise autorităţii competente, în exercitarea atribuţiilor sale şi/sau pe baza 
datelor şi informaţiilor aflate la dispoziţia acesteia în orice alt mod. Autoritatea competentă poate 
delega unei alte autorităţi din alt stat membru, în cazul unor activități cu dimensiune 
transfrontalieră, competenţa de a constata anumite aspecte de fapt potrivit mecanismelor de 
cooperare între autorităţi competente şi Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe, 
cooperarea fiind o cerinţă prevăzută de Regulamentul (UE) 648/2012. 
 
Pentru încălcarea dispoziţiilor art.11 din Regulamentul (UE) nr.648/2012, de către instituţiile de 
credit şi societăţile de servicii de investiţii financiare, având în vedere natura prudenţială a 
cerinţelor stabilite prin aceste dispoziţii, referitoare la existenţa procedurilor şi mecanismelor 
corespunzătoare necesare măsurării, monitorizării şi atenuării riscului operaţional şi a riscului de 
contraparte, la evaluarea zilnică la preţul pieţei (mark-to-market) a valorii contractelor în 
derulare, la dispunerea de proceduri de gestionare a riscului care să impună un schimb de garanţii 
prompt, corect şi segregat corespunzător, respectiv, la deţinerea unui cuantum adecvat şi 
proporţional de capital pentru a gestiona riscul neacoperit printr-un schimb adecvat de garanţii, 
prin prezenta lege s-a prevăzut că regimul sancţionator aplicabil este cel stabilit prin Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în 
baza căreia Banca Naţională a României şi Autoritatea de Supraveghere Financiară exercită 
atribuţii de supraveghere prudenţială cu privire la entităţile respective. Astfel, proiectul de lege 
instituie un regim sancţionator special, de natură administrativă, aspectele generale privind acest 
regim sancționator fiind detaliate în cadrul articolelor 11-17 din proiectul de lege. 
 
De asemenea, măsurile şi sancţiunile dispuse de către autoritatea competentă, potrivit 
prevederilor prezentei legi, trebuie să fie eficiente, proporţionale cu faptele şi deficienţele 
constatate şi de natură a avea un efect de descurajare. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
2.  PROIECT DE LEGE pentru aderarea României la Convenţia privind garanţiile internaţionale 
în materie de echipamente mobile şi la Protocolul la aceasta privind aspecte specifice referitoare 
la echipamentele aeronavelor, adoptate împreună la Cape Town, la 16 noiembrie 2001 
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Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/LG-12.pdf 
Inițiator: Ministerul Transporturilor 
Avizatori: Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
România nu a semnat Convenția de la Cape Town, motiv pentru care, pentru a deveni stat parte, 
este necesară aderarea la Convenție, conform art. 49, alin. 2. 
 
În urma aderării la Convenția de la Cape Town și la Protocolul aeronautic, dispozițiile acestora vor 
prevala, în ceea ce privește aeronavele și echipamentele specifice, față de Convenția privind 
recunoașterea internațională a drepturilor asupra aeronavelor, semnată la Geneva la 19 iunie 
1948, la care România a aderat prin Legea nr. 64/1994 și, în ceea ce privește aeronavele, față de 
Convenția pentru unificarea anumitor reguli privitoare la sechestrul asigurător al aeronavelor, 
semnată la Roma la 29 mai 1933 și ratificată de România prin Legea nr. 9/1935. 
 
Aderarea la Convenția de la Cape Town și la Protocolul aeronautic va facilita obținerea finanțării 
în cazul activităților de vânzare / cumpărare sau leasing aeronave și echipamente specifice. 
 
De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 54 din Convenția de la Cape Town și ale art. XXX 
din Protocolul aeronautic, statele contractante pot să facă declarații în privința aplicării anumitor 
articole din cele două instrumente de drept internațional. Astfel, în urma analizării dispozițiilor 
specifice din legislația națională și analizând declarațiile depuse de alte state membre ale Uniunii 
Europene cu ocazia aderării la Convenția de la Cape Town, au fost identificate următoarele 
posibile declarații care pot fi efectuate de România: 
 

1. Art. 39 alin. (1) lit. b) din Convenția de la Cape Town – Drepturile care au prioritate fără înregistrare  

Potrivit art. 39 alin. (1) lit. b), un stat contractant poate declara faptul că “nicio prevedere a 

prezentei convenții nu afectează dreptul unui stat, al unui organism de stat, al unei organizații 

interguvernamentale sau al altui furnizor privat de servicii publice de a sechestra sau de a reține 

un bun, în conformitate cu legile acelui stat, pentru plata sumelor datorate acelui organism, 

organizație sau furnizor, legate direct de serviciile respective, cu privire la acel bun sau la un alt 

bun”. Efectuarea unei astfel de declarații ar permite, printre altele, exercitarea în continuare de 

către administratorii aeroporturilor a dreptului, prevăzut în Codul aerian civil, de a reține la sol o 

aeronavă civilă pentru neplata serviciilor de care a beneficiat, până la plata contravalorii 

respectivelor servicii, indiferent de prioritizarea în recuperarea creanțelor prevăzută în registrul 

internațional. 

2. Art. 54 alin. (2) din Convenția de la Cape Town – Declarații privind măsurile  

În conformitate cu art. 54 alin (2), „la ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea la protocol, 

un stat contractant poate declara dacă măsurile aflate la dispoziția creditorului, în conformitate 

cu prezenta convenție, a căror punere în aplicare nu este condiționată în mod expres, prin prezenta 

convenție, de introducerea unei cereri în fața instanței, pot fi exercitate doar cu permisiunea 

instanței.” 

Pe de altă parte, potrivit legislației naționale, în lipsa unui act juridic investit cu titlu executoriu, 

executarea silită a obligației poate fi dispusă numai de instanță. În aceste condiții, apreciem că 

orice solicitare de executare silită a obligației, în lipsa unei înțelegeri între părți, trebuie supusă 

acordului instanței competente. 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/LG-12.pdf
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Astfel, considerăm oportună efectuarea unei declarații în sensul că măsurile aflate, conform 

Convenției, la dispoziția creditorului și a căror punere în aplicare nu este condiționată în mod 

expres, prin Convenție, de introducerea unei cereri în fața instanței, pot fi exercitate doar cu 

permisiunea instanței. 

3. Art. XXX alin. (1) din Protocolul aeronautic - Declarații privind anumite dispoziții 

Potrivit dispozițiilor art. XXX alin. (1), „la semnarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea la 

prezentul protocol, un stat contractant poate declara că va aplica unul sau mai multe dintre 

articolele VIII, XII și XIII din prezentul protocol.” 

Precizăm că art. VIII din Protocol (aplicabil numai în prezența declarației mai sus menționată) 

conferă părților unui acord, contract de vânzare-cumpărare sau contract conex de garanție ori 

acord de subordonare, dreptul de a conveni asupra legii care va reglementa drepturile și obligațiile 

contractuale, în totalitate sau în parte. 

Astfel, apreciem că la momentul aderării, statul român ar trebui să facă o declarație în sensul că 

va aplica art. VIII din Protocol. 

 

Având în vedere că prin aderarea la Convenția privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente 

mobile şi la Protocolul la aceasta privind aspecte specifice referitoare la echipamentele aeronavelor se va 

instaura un regim legal internațional stabil ce va permite părților ce își vor înregistra garanțiile în Registrul 

Internațional să își protejeze și prioritizeze interesele financiare asupra echipamentelor aeronavelor, în 

acest fel stabilinduse o predictibilitate legală pentru finanțări și leasinguri internaționale, se propune 

aderarea la cele două instrumente de drept international. 

Proiectul a fost aprobat. 
 
3.  PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Federale Germania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la 
Bucureşti, la 14 decembrie 2016 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/LG-14.pdf 
Inițiator: Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, Secretariatul General al 
Guvernului 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției, Consiliul Suprem de Apărare a Țării 
 
Sinteză conținut: 
 
Obiectul Acordului îl constituie protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate în cadrul unor 
activităţi ce presupun cooperarea directă între Părţi sau încheierea şi derularea unor contracte 
clasificate între persoane juridice din România şi Germania.  
 
În conformitate cu dispoziţiile acestuia, Părţile vor lua măsuri adecvate pentru protecţia 
informaţiilor clasificate primite şi vor acorda tuturor informaţiilor clasificate schimbate un nivel 
de protecţie de securitate corespunzător celui prevăzut pentru propriile informaţii cu un nivel de 
clasificare echivalent, conform tabelului de echivalenţă prevăzut la art. 4 din Acord.  
 
Pentru informaţiile clasificate de nivel STRICT SECRET şi STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ 
DEOSEBITĂ a fost prevăzut un regim special de protecţie, în ceea ce priveşte distrugerea şi 
transmiterea.  
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Un element fundamental în colaborarea celor două Părţi îl constituie compatibilitatea legislaţiilor 
naţionale în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, şi, în acest sens, Părţile vor recunoaşte 
reciproc Certificatele de Securitate. Părţile au convenit ca activitatea contractuală să constituie o 
parte importantă în cadrul cooperării bilaterale, sens în care au fost incluse în cuprinsul acordului 
dispoziţii speciale referitoare la acest aspect.  
 
Acordul mai cuprinde dispoziţii referitoare la multiplicarea, traducerea şi distrugerea informaţiilor 
clasificate, certificatele de securitate a personalului, diseminarea informaţiilor clasificate, vizite, 
securitatea industrială, transmiterea informaţiilor clasificate, compromiterea informaţiilor 
clasificate, soluţionarea diferendelor, costuri, consultări, intrarea în vigoare şi denunţarea 
acestuia. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
4.   PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Macedonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, 
la 4 august 2016 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/PL.pdf 
Inițiator: Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, Secretariatul General al 
Guvernului 
Avizatori:  
 
Sinteză conținut: 
 
Obiectul Acordului îl constituie protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate în cadrul unor 
activităţi ce presupun cooperarea directă între Părţi sau încheierea şi derularea unor contracte 
clasificate între persoane juridice din România şi Macedonia. 
 
În conformitate cu dispoziţiile acestuia, Părţile vor lua măsuri adecvate pentru protecţia 
informaţiilor clasificate primite şi vor acorda tuturor informaţiilor clasificate schimbate un nivel 
de protecţie de securitate corespunzător celui prevăzut pentru propriile informaţii cu un nivel de 
clasificare echivalent, conform tabelului de echivalenţă prevăzut la art. 4 din Acord.  
 
Pentru informaţiile clasificate de nivel STRICT SECRET şi STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ 
DEOSEBITĂ a fost prevăzut un regim special de protecţie, în ceea ce priveşte multiplicarea, 
traducerea şi distrugerea. 
 
 Un element fundamental în colaborarea celor două Părţi îl constituie compatibilitatea legislaţiilor 
naţionale în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, şi, în acest sens, Părţile vor recunoaşte 
reciproc Certificatele de Securitate.  
 
Părţile au convenit ca activitatea contractuală să constituie o parte importantă în cadrul 
cooperării bilaterale, sens în care au fost incluse în cuprinsul acordului dispoziţii speciale 
referitoare la acest aspect. Acordul mai cuprinde dispoziţii referitoare la multiplicarea, traducerea 
şi distrugerea informaţiilor clasificate, certificatele de securitate şi accesul la informaţii clasificate, 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/PL.pdf
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contracte clasificate, vizite, transmiterea informaţiilor clasificate, incidente de securitate, 
soluţionarea diferendelor, cheltuieli, intrarea în vigoare şi denunţarea acestuia. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
5.   PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://www.mdrap.ro/lege-strategie-dezvoltare-teritoriala  
Inițiator: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 
Avizatori: Ministerul Economiei; Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Ministerul Culturii și 
Identității Naționale; Ministerul Educației Naționale; Ministerul Energiei; Ministerul Finanțelor 
Publice; Ministerul Justiției; Ministerul Mediului; Ministerul Apelor și Pădurilor; Ministerul Muncii 
și Justiției Sociale; Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională; Ministerul 
Sănătății; Ministerul Tineretului și Sportului; Ministerul Transporturilor; Ministerul Consultării 
Publice și Dialogului Social.  
 
Sinteză conținut:  
 
Strategia de dezvoltare teritorială a României reprezintă viziunea asumată a Guvernului şi 
Parlamentului României privind dezvoltarea teritoriului naţional pentru orizontul de timp 2035:  
“România 2035, o țară cu un teritoriu funcțional, administrat eficient, care asigură condiții 
atractive de viață și locuire pentru cetățenii săi, cu un rol important în dezvoltarea zonei de sud-
est a Europei”. 
Pentru a atinge viziunea de dezvoltare Strategia de dezvoltare teritorială a României are cinci 
obiective generale pentru orizontul 2035: 

- Asigurarea unei integrări funcţionale a teritoriului naţional în spaţiul european prin 
sprijinirea interconectării eficiente a reţelelor energetice, de transporturi și broadband;  

- Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a serviciilor 
publice în vederea asigurării unor spaţii urbane şi rurale de calitate, atractive şi incluzive; 

- Dezvoltarea unei reţele de localităţi competitive şi coezive prin sprijinirea specializării 
teritoriale și formarea zonelor urbane funcționale; 

- Protejarea patrimoniului natural și construit şi valorificarea elementelor de identitate 
teritorială; 

- Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială. 
SDTR conţine două categorii de prevederi, respectiv: 

 Prevederi strategice care orientează procesul de dezvoltare şi furnizează reperele 
strategice de dezvoltare ale teritoriului naţional pentru orizontul de timp 2035 (viziune 
strategică, 5 obiective generale, 18 obiective specifice şi 10 linii directoare de planificare). 

Liniile directoare de planificare influențează direct procesul de planificare teritorială, la 
confluența nivelelor strategic și operațional, aliniind obiectivele, politicile și programele cu 
priorități aplicate la nivel teritorial. Liniile directoare de planificare sunt elemente obligatorii care 
vor fi preluate fără modificări în toate documentațiile de planificare spațială (strategice și 
operaționale) la nivel național. Liniile directoare de planificare sunt independente de orice alt 
element al SDTR și se aplică indiferent de structura și obiectivele acesteia, fiind echivalentul unui 
cadru minimal de planificare teritorială și urbană. 

http://www.mdrap.ro/lege-strategie-dezvoltare-teritoriala
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 Prevederi operaţionale prin intermediul cărora sunt operaţionalizate prevederile 
strategice. Acestea au rolul de a arăta modul prin care pot fi realizate viziunea de 
dezvoltare şi obiectivele SDTR. Astfel, prevederile operaţionale reprezintă „instrumente 
operaţionale” de realizare a prevederilor strategice ale SDTR, ele fiind reprezentate la 
nivel naţional şi zonal. 

Prevederile palierului operaţional de la nivelul SDTR sunt următoarele: 
- Măsuri teritoriale la nivel naţional - aceste măsuri teritoriale ţintesc întreg teritoriul 

naţional sau anumite teritorii cu specific geografic şi corespund celor 3 categori de sisteme 
teritoriale analizate, respectiv: sistemul teritorial conectiv; sistemul teritorial al aşezărilor 
umane; sistemul teritorial al componentelor naturale. 

Măsuri teritoriale integrate la nivel zonal – acestea ţintesc anumite zone de la nivelul teritoriului, 
precum: zone urbane, zone rurale, zone transfrontaliere, zona costieră, zone montane şi zone în 
declin demografic sau economic. Măsurile teritoriale integrate la nivel zonal se declină în tipuri 
de acţiuni şi exemple de proiecte strategice în următoarea succesiune ierarhică: acţiuni – aceste 
prevederi operaţionale reprezintă, după caz, un proiect generic (ex. renovarea centrelor istorice) 
și exemple de proiecte – reprezintă expresia teritorială a acţiunilor, acestea fiind localizate 
teritorial la nivel de unitate administrativă. Exemplele de proiecte nu sunt evidenţiate la nivel de 
perimetru, soluţiile tehnice finale şi amplasamentul lor urmând a fi stabilite prin planurile 
urbanistice și alte documentații tehnice specifice şi evaluate ulterior în conformitate cu legislaţia 
specifică de mediu. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
6.   PROIECT DE LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Asociațiilor de 
proprietari și administrarea condominiilor 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://www.mdrap.ro/lege-infiintare-organizare-functionare-asociatii-proprietari  
Inițiator: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 
Avizatori: Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației Naționale, 
Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Prin prezentul proiect de lege se realizează cadrul constituirii juridice a tuturor condominiilor.  
Obiectivele generale urmărite de adoptarea acestui proiect legislativ sunt: 

 Eficientizarea administrării locuinţelor, fie că sunt imobile colective tip bloc, locuinţe 
situate în curţi comune sau ansambluri rezidenţiale; 

 O mai bună structură a organelor de conducere ale asociaţiilor de proprietari; 

 Clarificarea responsabilităţilor şi incompatibilităţilor dintre membrii structurilor de 
conducere din cadrul asociaţiilor de proprietari;  

 Instituirea regulamentului condominiului în care să se înscrie regulile de comportament şi 
de folosire a proprietăţii; 

 Clarificarea şi eficientizarea relaţiei dintre autorităţile publice şi asociaţiile de proprietari. 
 
Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea 
condominiilor reglementează aspectele juridice, economice şi tehnice cu privire la: a) înfiinţarea, 

http://www.mdrap.ro/lege-infiintare-organizare-functionare-asociatii-proprietari
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organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari din cadrul condominiilor cu cel puţin 3 
unităţi de proprietate imobiliară; b) administrarea, întreţinerea şi folosirea imobilelor sau 
grupurilor de imobile din condominii care au în structura lor locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie 
decât aceea de locuinţă, aflate în proprietatea a cel puţin 3 persoane fizice sau juridice, fiecare 
proprietar având o proprietate individuală şi o cotă-parte indiviză din proprietatea comună. 
 
Prezentul proiect de lege propune o nouă abordare a gestiunii locuirii colective, legea fiind de 
asemenea aplicabilă tuturor imobilelor formate din teren cu una sau mai multe construcţii, în care 
există proprietăţi individuale reprezentate de locuinţe şi/sau spaţii cu altă destinaţie, după caz şi 
cote-părţi indivize de proprietate comună.  
 
Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea 
condominiilor abrogă Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari, în contextul noii abordări a condominiului. Proiectul de lege abordează 
condominiul în sensul larg al termenului, fie că este cazul locuinţelor situate în imobile colective, 
fie că este vorba de locuinţe individuale situate în curţi comune sau alte forme de proprietăţi 
concret delimitate. În prezent, reglementările vizând condominiul se referă doar la imobile 
colective – blocuri de locuinţe, iar Legea nr. 230/2007 oferă cadrul organizării asociaţiilor de 
proprietari şi principiile de administrare a acestor imobile colective. Prezentul proiect de lege 
reglementează organizarea şi funcţionarea oricărui condominiu în care se află mai multe locuinţe.  
Prin recunoaşterea condominiului în sensul prezentului proiect de lege, se va îmbunătăţi 
administrarea imobilelor în care se află mai multe proprietăţi şi, implicit, mai mulţi proprietari, 
iar aceştia vor fi responsabilizaţi. Prin acest act normativ se doreşte întărirea ideii că proprietatea 
(proprietari individuali de locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie aflaţi în condominiu) impune şi 
obligaţii, nu numai drepturi, obligaţii legate mai ales de conservarea funcţională a imobilului, de 
asigurarea unui standard ridicat al calităţii vieţii şi de reducerea consumului şi asigurarea 
eficienţei energetice.  
 
Legea stabileşte principiile de organizare şi funcţionare a condominiului, precum şi regulamentul 
de funcţionare al acestuia. Proprietarii din condominiu trebuie să încheie un acord scris cu privire 
la regulile şi condiţiile de folosinţă a părţilor comune ale imobilului şi normele de conduită dintre 
proprietari, numit regulament al condominiului. 
Alte prevederi ale proiectului de act normativ:  

 Datorită stării de coproprietate forţată şi perpetuă, în scopul exercitării drepturilor şi 
obligaţiilor ce le revin asupra proprietăţii comune, în cazul clădirilor cu mai multe etaje ori 
apartamente sau în cazul ansamblurilor rezidenţiale formate din locuinţe individuale, 
amplasate izolat, înşiruit sau cuplat, în care există proprietăţi comune şi proprietăţi 
individuale, se constituie asociaţia de proprietari, care se organizează şi funcţionează conform 
prevederilor proiectului de lege; 

 Se introduce obligativitatea constituirii de către asociaţiile de proprietari a fondului de 
reparaţii anual, precum şi a fondului de rulment; 

 Sunt reglementate asociaţiile de chiriaşi şi condiţiile în care acestea pot adminstra spaţiile 
comune din cadrul condominiilor; 

 Se întăreşte cadrul normativ pentru angajarea de către asociaţiile de proprietari a 
persoanelor fizice autorizate sau persoanelor juridice cu obiect de activitate administrarea 
condominiilor, înfiinţate potrivit prevederilor legale în vigoare; 



 

Pag. 10 din 50 
 

 Se detaliază şi clarifică atribuţiile administratorului, ale preşedintelui, ale comitetului executiv, 
ale cenzorilor, tipul de relaţii dintre aceştia, precum şi procedurile de aprobare a deciziilor 
privind realizarea lucrărilor de reabilitare a imobilului şi de limitare a consumului energetic; 

 Lucrările de reabilitare pentru imobilele de locuinţe având mai multe tronsoane/scări, se fac 
unitar şi nu pe segmente de clădire; în cazul condominiilor de tipul imobilelor colective 
multietajate, modificarea aspectului faţadei se poate face numai în mod unitar pe întreg 
condominiul, indiferent de  numărul asociaţiilor de proprietari constituite pe scări sau 
tronsoane, în baza unei documentaţii tehnice elaborate în condiţiile legii, de către arhitecţi cu 
drept de semnătură şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, regimul monumentelor istorice şi al zonelor protejate, 
reabilitare termică pentru creşterea performanţei energetice a clădirilor şi reabilitarea 
structural-arhitecturală a anvelopei acestora pentru creşterea calităţii arhitectural-
ambientale a clădirilor. Înainte de modificarea aspectului faţadei condominiului, preşedintele 
asociaţiei de proprietari trebuie să solicite, în scris, autorităţii administraţiei publice locale 
toate informaţiile şi restricţiile referitoare la culoare, aspect, materiale şi altele asemenea, 
stabilite prin regulamentul local de urbanism sau prin regulamentele de intervenţie aferente 
zonelor de intervenţie prioritară stabilite în cadrul programele multianuale privind creşterea 
calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor; 

 Cenzorul este un organism de control, separat de comitetul executiv; 

 Organele de conducere ale asociaţiei de proprietari sunt structurate astfel încât să se 
eficientizeze funcţionarea asociaţiei de proprietari; 

 Structurile de conducere prevăzute de proiectul de lege sunt obligatorii pentru asociaţiile de 
proprietari din condominiile cu mai mult de 10 locuinţe, iar în cazul asociaţiilor de proprietari 
care cuprind maxim 10 unităţi de proprietate imobiliară, dacă adunarea generală hotărăşte 
în acest sens, preşedintele poate îndeplini şi funcţia de administrator, iar constituirea 
comitetului executiv nu este obligatorie, caz în care preşedintele asociaţiei de proprietari preia 
toate atribuţiile şi răspunderile comitetului executiv; 

 În scopul administrării şi întreţinerii condominiului, asociaţia de proprietari poate încheia 
contracte în numele proprietarilor cu persoane fizice, persoane fizice autorizate sau cu 
persoane juridice cu obiect de activitate administrarea condominiilor, înfiinţate potrivit 
prevederilor legale în vigoare. Candidaţii pentru funcţia de administrator de imobile trebuie 
să prezinte comitetului executiv al asociaţiei de proprietari documentele prevăzute de lege, 
precum şi alte documente solicitate printre care, obligatoriu: atestatul; certificatul de 
calificare profesională obţinut în conformitate cu legislaţia în vigoare privind formarea 
profesională a adulţilor; cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nici-o condamnare, prin 
hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune de natură economico-
financiară; dovada poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională. Persoanele juridice 
specializate sunt operatori economici înfiinţaţi şi înregistraţi conform legii, care au ca obiect 
de activitate administrarea condominiilor. În vederea îndeplinirii obiectului principal de 
activitate, persoanele juridice au obligaţia obţinerii atestatului în condiţiile legii pentru toţi 
angajaţii acestora care prestează activitatea de administrare a condominiilor; 

 În cazul condominiilor din ansamblurile rezidenţiale, în vederea exercitării dreptului de 
asociere a proprietarilor în asociaţii de proprietari conform legii, proprietarii/dezvoltatorii 
ansamblurilor rezidenţiale, în calitate de vânzători, trebuie să informeze la momentul 
înstrăinării pe cumpărători cu privire la necesitatea constituirii asociaţiilor de proprietari, în 
condiţiile prezentei legi. În acest sens, se vor elimina cazurile în care proprietarii din 
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condominii sunt împiedicaţi de către dezvoltatorii imobiliari să se constituie în asociaţii de 
proprietari, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

 În cazul în care cenzorul/membrii comisiei de cenzori sunt persoane fizice, acestea trebuie să 
aibă studii superioare în domeniul economic sau juridic. În cazul în care cenzorul este 
persoană juridică, acesta trebuie să aibă domeniul de activitate contabilitate, audit financiar 
sau consultanţă în domeniul fiscal, conform legislaţiei în vigoare; 

 Contabilitatea costurilor operaţionale ale asociaţiilor de proprietari se ţine numai în partidă 
simplă, astfel încât gestiunea, urmărirea şi verificarea contabilităţii şi a sumelor gestionate 
de asociaţia de proprietari să se simplifice. Contabilitatea în partidă simplă eficientizează 
munca cenzorilor, astfel, sumele achitate de către proprietari pot fi mai uşor de urmărit de 
orice proprietar interesat sau de către autorităţile administraţiei publice locale, prin 
compartimentele specializate în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari din cadrul 
acestora; 

 Se detaliază şi se clarifică atribuţiile adunării generale a proprietarilor membri ai asociaţiei de 
proprietari;  

 Prin grija preşedinţilor asociaţiilor de proprietari, actele adiţionale ce cuprind înscrierile 
ulterioare în asociaţiile de proprietari, se depun la judecătoriile în a căror rază teritorială se 
află condominiile, în termen de 15 zile de la semnarea acestora. Astfel, la judecătoriile în a 
căror rază teritorială se află condominiile, vor exista dosarele actualizate ale asociaţiilor de 
proprietari, inclusiv documentele care atestă calitatea de membrii ai acestora; 

 Se introduce dreptul de preempţiune la preţ egal al autorităţilor administraţiei publice locale 
asupra locuinţelor executate silit pentru recuperarea datoriilor proprietarilor la cotele de 
contribuţie la cheltuielile asociaţiei. Aceste locuinţe vor fi folosite ulterior numai ca locuinţe 
sociale, proprietarii executaţi silit având prioritate la repartizarea acestora, numai dacă 
îndeplinesc condiţiile stabilite pentru accesul la locuinţele sociale; 

 În vederea protejării proprietarilor din condominii care îşi achită contribuţiile ce le revin la 
cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de 
proprietari în faţa celor care au restanţe la cheltuielile asociaţiei de proprietari, proiectul de 
lege oferă o alternativă la debranşarea întregului condominiu datorită acumulării de datorii 
de către unii proprietari. Totodată, se detaliază modalităţile şi procedurile cu privire la 
furnizarea şi contractarea serviciilor de utilităţi publice în condominii: modalitatea de 
facturare în comun la nivel de asociaţie de proprietari sau de facturare individuală la nivel de 
proprietar, convenţiile de facturare individuală, contractele individuale de furnizare/prestare 
a serviciilor de utilităţi publice; precum şi modalităţile şi procedurile de contractare şi 
facturare a serviciilor de utilăţi publice în ansamblurile rezidenţiale. 

Obiectivele specifice ale adoptării acestei legi sunt: 

 Stabilirea statutului condominiului; 

 Clarificarea principiilor de stabilire a cotelor de proprietate comună asupra imobilului şi a 
organizării condominiului; 

 Stabilirea condiţiilor pentru folosinţa, modificarea şi întreţinerea locuinţei; 

 Stabilirea normelor de conduită în cadrul condominiului; 

 Reglementarea condiţiilor de înfiinţare, organizare şi funcţionare a asociaţiilor de 
proprietari; 

Reglementarea raportului dintre administraţia publică şi asociaţiile de proprietari. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
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7.   PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul 
acordat românilor de pretutindeni 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://www.dprp.gov.ro/wp-content/uploads/2015/07/proiect-modif-299-u-v.docx  
Inițiator: Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Statul român, prin Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, va urmări, ca prioritate strategică, 
afirmarea şi promovarea identităţii culturale, lingvistice şi religioase a comunităţilor româneşti, 
precum și facilitarea procesului de reintegrare a cetățenilor români cu reședința în străinătate, 
care se reîntorc în țară. 
 
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni va reprezenta un important partener pentru orice 
asociaţie sau organizaţie care propune proiecte ce pot produce rezultate concrete pentru 
comunităţile româneşti din afara graniţelor.  
 
Apreciem că extinderea ariei de acordare a unor drepturi românilor din afara granițelor țării, 
fundamentată pe delimitarea clară a categoriei aparținând românilor de pretutindeni, va 
determina afirmarea şi promovarea identităţii culturale, lingvistice şi religioase a comunităţilor 
româneşti, creşterea încrederii în valorile româneşti şi în iniţiativele şi acţiunile României, precum 
și îmbunătăţirea imaginii României şi a percepţiei asupra prezenţei româneşti în statele unde se 
regăsesc comunităţi româneşti. 
 
Dezvoltarea şi consolidarea mediului asociativ va contribui la evoluţia democratică şi europeană 
a românilor de pretutindeni, precum și la instituirea unor relaţii bazate pe transparenţă, 
profesionalism, eficienţă, credibilitate şi iniţiativă; 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
8.   PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea 
apei potabile, republicată 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2017/02/Proiect-Lege-modcompl.458.pdf  
Inițiator: Ministerul Sănătății 
Avizatori: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, 
Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Directiva 1787/2015 și implicit proiectul de lege propus abordează aprovizionarea cu apă la 
modul global, creând legătura necesară între toate etapele procesului de producere si distribuție, 
programele de monitorizare asigurând puntea de legătură între captare, tratare, înmagazinare 
si distribuție. Astfel, autoritatea competentă pentru gestionarea resurselor de apă va fi parte în 

http://www.dprp.gov.ro/wp-content/uploads/2015/07/proiect-modif-299-u-v.docx
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2017/02/Proiect-Lege-modcompl.458.pdf
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acest proces prin punerea la dispozitia producătorului de apă potabilă de date privind presiunile 
antropice si sursele de poluare din bazinul hidrografic, precum și rezultatele programelor de 
monitorizare pentru corpurile de apă utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman, 
conform legislației în domeniu. Având în vedere susținerea puternică de care beneficiază 
abordarea bazată pe risc, respectiv introducerea planurilor de siguranță ale apei, promovată de 
Organizația Mondială a Sănătății, atât față de Comisia Europeană cât și în alte structuri și 
instrumente ale Organizației Națiunilor Unite cum ar fi Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, 
Protocolul Apa și Sănătatea etc, am optat în prezentul proiect pentru introducerea planurilor de 
siguranță ale apei pentru operatorii mari de apă, respectiv cei care produc mai mult de 1000 de 
metri cubi pe zi sau aprovizionează mai mult de 5000 de locuitori.  
 
Totuși, pentru a pregăti introducerea acestei abordări, am fost agreat un interval de timp de 3 
ani, în vederea punerii la dispoziție a unor instrumente care să vină în sprijinul producătorilor de 
apă, dar și pentru pregătirea reprezentanților autorităților publice care vor fi implicate în 
aprobarea planurilor de siguranță ale apei și auditarea acestora. 
 
Evaluarea riscurilor, ca parte a planurilor de siguranță ale apei, permite producătorilor și/sau 
distribuitorilor de apă să reducă frecvențele de monitorizare a anumitor parametri sau să elimine 
anumiți parametri din lista parametrilor prevăzuți în Legea nr. 458/2002, pe baza unui istoric de 
monitorizare de minimum 3 ani. 
 
Laboratoarele implicate în monitorizarea calității apei potabile vor utiliza, începând cu 1 ianuarie 
2020, caracteristicile de performanță „limita de cuantificare” și „incertitudinea de măsurare” în 
locul „acurateții”, „preciziei” și „limitei de detecție” folosite în prezent. 
 
De asemenea, Directiva face referire la o serie de standarde pentru prelevare de probe și analiza 
unor parametri care au fost preluate în proiectul de lege și care vor fi folosite de laboratoarele 
înregistrate la Ministerul sănătății pentru monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul 
controlului oficial al apei potabile. 
 
Proiectul de lege, în concordanță cu Directiva 1787/2015 și în temeiul Regulamentelor invocate 
nu a mai inclus prevederi referitoare la frecvența de monitorizare a apei potabile îmbuteliate. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
II.    PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENTĂ 
 
1.  PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind acţiunile în despăgubire în cazurile de 
încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii concurenţei nr.21/1996 

Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/OUG-2.pdf 
Inițiator: Consiliul Concurenței, Ministerul Economiei 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ministerul 
pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat, Serviciul de Protecție și Pază, Ministerul 
Justiției, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, Consiliul 
Superior al Magistraturii 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/OUG-2.pdf
http://www.spp.ro/
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Sinteză conținut: 
 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului are ca obiect transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 
2014/104/UE privind anumite norme care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul 
dreptului intern în cazul încălcărilor dispozițiilor legislației în materie de concurență a statelor 
membre și a Uniunii Europene, precum şi modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 
21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 29 Februarie 2016. 
 
Competenţa instanţelor judecătoreşti 
Deciziile Consiliului Concurentei prin care se constată încălcarea legislaţiei în materie de 
concurenţă se atacă la Curtea de Apel Bucureşti –secţia contencios administrative si fiscal. 
Impotriva deciziei Curtii de Apel se poate declara recurs la Înalta Curte de Casaţie. In privinta 
căilor de atac, pentru a se asigura o abordare unitară a cererilor de despagubire subsecvente unei 
incalcari a legislatiei in materie de concurenta, se propune ca cererile de reparare a prejudiciului 
cauzat de întreprinderi ca urmare a unei încălcări a legislaţiei în materie de concurenţă să se 
judece, în primă instanţă la Tribunalul Bucureşti, fiind prevăzute şi căile de atac ce pot fi 
formulate. 
În materie de concurenţă legiuitorul a aplicat deja principiul specializării, stabilind competenţa 
exclusivă a Curţii de Apel Bucureşti de a soluţiona acţiunile în anulare a deciziilor prin care Consiliul 
Concurenţei constată şi sancţionează săvârşirea unor practici anticoncurenţiale. Sentinţa se 
pronunţă fără drept de apel, împotriva ei putând fi declarat recurs la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie.  
Totodată, un studiu publicat relativ recent de către Comisia Europeană  (Study on judges’ training 
needs in the field of European competition law, publicat pe site-ul Comisiei Europene în ianuarie 
2016 ), evidenţiază necesitatea de a se asigura o pregătire specifică a judecătorilor care 
instrumentează cazuri întemeiate pe încălcarea normelor europene de concurenţă. O astfel de 
pregătire ar fi dificil de realizat în situaţia în care, pentru acţiunile în despăgubire în cazurile de 
încălcare a regulilor europene de concurență, instanţa competentă ar fi stabilită potrivit dreptului 
comun. 
Prin urmare, principiul specializării ar trebui aplicat şi în privinţa acţiunilor în despăgubire  pentru 
cazurile de încălcare a normelor de concurenţă. 
În ceea ce priveşte impactul asupra activităţii instanţei specializate propuse să judece în primă 
instanţă se reţine că, Tribunalul  Bucuresti dispune de cinci sectii civile, sectiile III-VII, în care îşi 
desfăsoară activitatea 123 judecători iar impctul este nesemnificativ în condiţiile în care, în ultimii 
5 ani, au fost înregistrate pe rolul instanţelor doar două cauze având ca obiect cereri în pretenţii 
întemeiate pe practici anticoncurenţiale.  
 
Divulgarea mijloacelor de probă 
Cazurile de concurenţă necesită o analiză faptică și economică foarte complexă, de multe ori 
mijloacele de probă cruciale fiind inaccesibile sau ascunse de către pârâți, ceea ce creează pentru 
reclamanți o balanță nefavorabilă între risc și despăgubiri. Grupurile de consumatori şi 
întreprinderile mici şi mijlocii sunt cele mai afectate de această asimetrie informațională. Pentru 
aceste motive, au fost introduse norme speciale prin care reclamanților li se acordă dreptul de a 
obține divulgarea probelor relevante pentru cererea lor, iar instanțele pot dispune divulgarea 
probelor de către terți, inclusiv de către autoritățile publice. De asemenea, instanțele naționale 
au posibilitatea ca, sub controlul lor strict, mai ales în ceea ce privește necesitatea și 
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proporționalitatea măsurilor de divulgare, de a dispune divulgarea unor elemente de probă sau 
a unor categorii de probe specificate la cererea unei părți.  
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
2.  PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) și d) din 
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 

Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190085  
Inițiator: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 
Avizatori: Ministerul Culturii și Identității Naționale 
 
Sinteză conținut: 
 
         A. Se propun măsuri cu privire la coordonarea unor instituții publice și organe de specialitate 
Urmare a considerentelor anterior expuse, prezentul act normativ propune clarificarea 
competenţelor de emitere a certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire prin 
precizarea competenţelor primarului general al municipiului Bucureşti, în privinţa clădirilor 
clasate individual ca monument istoric şi în zonele construite protejate stabilite conform legii și 
implicit delimitarea competenețlor sale de situațiile în care autoritatea competentă să emită 
certificatele de urbanism și autorizațiile de construire este primăria de sector.  
        Potrivit modificării propuse, certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire vor fi 
emise:  
c) de primarul general al municipiului Bucureşti, după solicitarea de către acesta a avizului 
primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru: 

1. executarea lucrărilor de construcţii pentru investiţii ce se realizează pe terenuri care 
depăşesc limita administrativ-teritorială a unui sector şi/sau care se realizează în 
extravilan; 

2. lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, 
restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care 
vor fi executate la: clădiri, construcţii sau părți din construcţii împreună cu 
instalaţiile, componentele artistice, parte integrantă din acestea, împreună cu 
terenul aferent delimitat topografic, inclusiv la anexele acestora precum și alte 
construcții, identificate în cadrul aceluiași imobil, clasate individual ca monument 
potrivit Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, imobile teren și/sau construcții, identificate 
prin număr cadastral, amplasate în zone construite protejate stabilite potrivit legii, 
clădiri cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de 
urbanism aprobate, imobile teren și/sau construcții, identificate prin număr 
cadastral, cuprinse în parcelările incluse în Lista monumentelor istorice. 

3. lucrări de modernizare, reabilitare, extindere de reţele edilitare municipale, de 
transport urban subteran sau de suprafaţă, de transport şi distribuţie pentru: 
apă/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicaţii-inclusiv fibră optică, executate 
pe domeniul public sau privat al municipiului Bucureşti, precum şi lucrări de 
modernizare şi/sau reabilitare de străzi, care sunt în administrarea Consiliului 
General al municipiului Bucureşti. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190085
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d) de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se execută în teritoriul 
administrativ al sectoarelor, cu excepţia celor prevăzute la lit. c), inclusiv monumente istorice din 
categoria ansamblurilor și siturilor, branşamente şi racorduri aferente reţelelor edilitare;” 
În cazul în care competenţele de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare se vor modifica 
în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, în intervalul scurs de la emiterea certificatului de 
urbanism până la solicitarea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare, autoritatea publică ce 
primeşte competenţele de emitere, emite autorizaţia de construire în baza certificatului de 
urbanism deja eliberat, aflat în termen de valabilitate. 
Așadar, pe cale de consecință, se autorizează la nivelul primăriilor de sector toate investițiile care 
nu sunt incluse în cele trei puncte anterior menționate, inclusiv investițiile în zonele de protecție 
a monumentelor istorice și/sau la alte categorii de monumente istorice prevăzute de Legea nr. 
422/2001 – ansambluri și situri. 
În coniderarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de 
urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se propune spre aprobare 
prezenta Ordonanță de Urgență a Guvernului.  
Recunoscând faptul că imprecizia delimitării zonelor de protecție a monumentelor istorice şi 
implicit a situării imobilelor în cadrul acestora, precum și faptul că modificările succesive ale Legii 
nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în privința competențelor 
autorităților administrațiilor publice locale ale municipiului București în autorizarea executării 
lucrărilor de construcții au generat un blocaj funcțional la nivelul acestora ca urmare a neclarității 
privind stabilirea situațiilor în care competența de emitere a certificatelor de urbanism și 
autorizațiilor de construire revine Primăriei Municipiului București sau primăriilor de sector,   
Luând în considerare efectele negative pe care situaţia descrisă le are asupra investiţiilor în 
municipiul Bucureşti, asupra competitivităţii şi atractivităţii mediului economic al Capitalei, prin 
faptul că pentru o serie de lucrări pentru care au fost emise certificate de urbanism de unele 
primării de sector au fost reluate procedurile de autorizare la nivelul Primăriei Municipiului 
București, dar nu au fost emise autorizațiile de construire necesare în lipsa existenței limitelor 
zonelor de protecție și a siturilor arheologice,  
      Întrucât, pe de o parte, această situație a determinat un blocaj al procedurii de autorizare și 
o depășire a termenului de 30 de zile în care certificatele de urbanism și autorizațiile de construire 
trebuie emise potrivit legii și a generat o serie de procese, amenzi contravenționale din partea 
organelor de control și cheltuieli bugetare suplimentare pentru unele dintre autoritățile 
administrațiilor publice locale ale municipiului București, 
Și, pe de altă parte, blocajul procedurii de autorizare a determinat stoparea emiterii autorizațiilor 
de construire inclusiv pentru branșamente și racorduri la clădirile legal executate ce se află în 
zonele de protecție a monumentelor, situație ce face ca numeroși cetățeni să rămână fără 
accesibilitate la rețelele de utilități publice,  
      Întrucât prin obligația emiterii certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire de către 
Primăria Municipiului București pentru imobilele situate în zonele de protecție a monumentelor 
acesteia îi revine sarcina să emită certificate de urbanism și autorizații de construire pentru 
aproximativ 85% din suprafața municipiului București cu un suport uman și logistic insuficient 
pentru soluționarea în termen legal a solicitărilor, 
     Deoarece blocarea emiterii certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire, situație 
fără precedent și extraordinară la nivelul autorităților administrației publice locale ale 
municipiului București, afectează în mod direct activitatea complexă de realizare a construcțiilor 
în toate etapele acesteia, absorbția fondurilor europene, atractivitatea economică a Capitalei, 
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predictibilitatea investițiilor pe piața imobiliară și bugetele locale prin neîncasarea taxelor de 
autorizare, 
Întrucât neadoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență care să reconfigureze 
competențele de emitere a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire ar aduce grave 
atingeri interesului public și privat, cu impact negativ direct asupra dezvoltării mediului 
investițional și economic al Capitalei, atragerii investitorilor și realizării proiectelor de dezvoltare 
urbană de la nivelul municipiului București, 
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații 
de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, propunem aprobarea 
modificărilor prin ordonanţă de urgenţă în conformitate cu prevederile 115 alin. (4) din 
Constituţia României, republicată. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI 
 
1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1288/2012 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-62.pdf 
Inițiator: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Agenția 
Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Justiției 

 
Sinteză conținut: 
 
În conformitate cu dispozițiile art. 868 alin. (1) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, potrivit cărora dreptul de administrare aparţine regiilor 
autonome sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi altor instituţii 
publice de interes naţional, judeţean ori local, și ținând cont de prevederile  art. 3 alin. (2) din 
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, 
potrivit cărora „Domeniul public al statului este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) 
din Constituţie, din cele prevăzute la pct. I din anexă, precum şi din alte bunuri de uz sau de interes 
public naţional, declarate ca atare prin lege”, instituțiilor publice cu personalitate juridică din 
subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară li se poate constitui dreptul 
de administrare asupra bunurilor imobile proprietate publică a statului. La pct. I din anexa la 
Legea nr. 213/1998 cu modificările și completările ulterioare, se regăsește LISTA cuprinzând unele 
bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, în 
cuprinsul căreia, la nr. 29, sunt menționate „terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea: 
Parlamentul, Preşedinţia, Guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale şi instituţiile publice subordonate acestora; (…).” 
 
Intenția de reglementare are în vedere crearea posibilității dar și a obligației instituțiilor 
subordonate de a utiliza imobilele primite în administrare pentru realizarea scopului activității 
acestora, dar cu respectarea uzului și interesului public. De asemenea, s-a avut în vedere faptul 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-62.pdf
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că oficiile teritoriale sunt instituții publice, cu personalitate juridică și cu activitate permanentă, 
însă dreptul de folosință gratuită constituit în favoarea acestora, pentru imobilele în care își 
desfășoară activitatea poate fi acordat doar pe o perioadă determinată de timp, conform 
prevederilor Codului Civil. Din aceste considerente, se justifică darea în administrarea oficiilor 
teritoriale a imobilelor aflate, în prezent, în folosința gratuită a acestora. 
 
Prin prezentul act normativ se face o departajare clară a documentelor care reglementează 
structura Agenției Naționale și a instituțiilor subordonate, pentru care directorul general, în 
exercitarea prerogativei sale de asigurare a conducerii generale a activității curente a Agenției 
Naționale și a instituțiilor subordonate, emite ordine cu caracter normativ. Astfel, reglementarea 
propusă stabilește în mod clar faptul că directorul general al Agenției Naționale aprobă, prin ordin 
cu caracter normativ, structura organizatorică a instituțiilor subordonate și regulamentul de 
organizare și funcționare, iar atribuțiile compartimentelor funcționale și statele de funcții ale 
Agenției Naționale și ale instituțiilor subordonate sunt aprobate prin ordin, fără a atribui, însă, 
acestuia caracter normativ, propunerea fiind în concordanță cu prevederile art. 6 alin. (1) din 
Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Se reglementează faptul că, Centrul de pregătire profesională al  Agenției Naționale funcționează 
ca instituție publică fără personalitate juridică, în subordinea Agenției Naționale, iar activitatea 
acestuia, care constă inclusiv în organizarea de conferințe și pregătire profesională, este finanțată 
din veniturile proprii ale Agenției Naționale. 
 
Finanțarea activității Centrului de Pregătire Profesională din veniturile proprii ale Agenției 
Naționale este justificată de faptul că activitățile acestuia vor consta inclusiv în instruirea 
personalului de specialitate din Agenţia Naţională şi instituţiile subordonate, în domenii specifice 
de activitate, formarea profesională a acestuia, cât și în organizarea și realizarea de seminarii cu 
reprezentanţii autorităţilor locale, în derularea Programului Național, în aplicarea dispozițiilor art. 
9 alin. (27) din Legea nr. 7/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare.  
 
Este de menționat faptul că, pentru organizarea Centrului de Pregătire Profesională, se va putea 
dispune relocarea personalului existent la nivelul Agenției Naționale. 
 
De asemenea, prin promovarea prezentului act normativ se modifică: 
- prevederile privind aprobarea, de către consiliul de administrație, a atribuțiilor 
compartimentelor funcționale ale Agenției Naționale, având în vedere faptul că, potrivit 
reglementărilor actuale este îngreunată procedura aprobării acestora dar și faptul că, între 
atribuțiile specifice ale consiliului, nu se regăsește în mod expres aceea referitoare la aprobarea 
atribuțiilor compartimentelor funcționale. De altfel, atribuțiile principale ale consiliului de 
administrație prevăzute art. 12 din Regulament au în vedere administrarea legală și eficientă a 
patrimoniului precum și analiza situațiilor financiare sau aprobarea strategiei instituției.  
 
Pe de altă parte, potrivit legii, directorul general asigură conducerea generală a activității 
curente. Atribuțiile acestuia au în vedere, în principal, organizarea și funcționarea Agenției 
Naționale, dar și coordonarea și controlul activității instituțiilor subordonate. În acest context, 
având în vedere natura atribuțiilor consiliului de administrație dar și pe cea a atribuțiilor 
directorului general se impune ca atribuțiile compartimentelor funcționale să fie aprobate doar 
de către acesta.  
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- se completează actuala reglementare în ceea ce privește prevederile referitoare la organizarea 
instituției, în sensul că structura compartimentelor funcționale se stabilește prin ordin al 
directorului general al Agenției Naționale, fapt care a fost reglementat și de dispozițiile anterioare 
ale Regulamentului, în actuala reglementare fiind omisă această dispoziție. 
 
 Această completare este necesară și din considerentul că Agenția Națională este o instituție 
publică ce are în subordinea sa 42 de oficii de cadastru și publicitate imobiliară și Centrul Național 
de Cartografie, iar în virtutea atribuțiilor de coordonare și control a activității acestora trebuie să 
aibă o structură foarte bine definită și în același timp flexibilă.  
 
Prin intermediul acesteia va putea exercita atribuțiile reglementate de dispozițiile Legii, dar și să 
realizeze funcțiile prevăzute de Regulament. Totodată, s-a avut în vedere actuala organizare a 
Agenției Naționale care, în cadrul compartimentelor prevăzute în organigramă, are și alte servicii, 
birouri sau compartimente în cadrul cărora sunt grupate, în funcție de specificul activității, toate 
funcțiile prevăzute în statul aprobat de directorul general. Pentru structurile organizate la nivel 
de compartiment nu este prevăzută funcția de conducere.  
 
De asemenea, având în vedere faptul că, în anexa la Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, sunt 
cuprinse funcțiile specifice de conducere și cele de execuție ale Agenției Naționale fiind prevăzută 
și funcția de consilier al directorului general s-a introdus o prevedere potrivit căreia, în activitatea 
sa curentă directorul general poate fi sprijinit de consilieri ai directorului general, ale căror 
atribuții vor fi stabilite prin ordin al directorului general și prin fișa postului. Activitatea 
consilierilor directorului general va viza, în principal participarea la elaborarea strategiei Agenției 
Naționale și a proiectelor de legi sau alte acte normative, ordine ale directorului general etc., cu 
referire la activitatea Agenției Naționale, monitorizarea proiectelor cu finanțare internă și 
internațională, efectuarea sau solicitarea efectuării analizei activității Agenției Naționale, 
participarea la elaborarea documentațiilor complexe dispuse de conducerea Agenției Naționale 
sau solicitate de Administrația Prezidențială, Parlament, Guvern sau conducerea Ministerului 
Dezvoltării Regionale,  Administrației Publice și Fondurilor Europene. 
 
Dispozițiile Legii, dar și cele ale Regulamentului fac, în prezent, referire la modalitatea numirii 
registratorilor, a personalului instituției și a directorilor instituțiilor subordonate, prin ordin al 
directorului general, în urma unui concurs organizat de Agenția Națională.  
 
Astfel, din cauza numeroaselor situații litigioase ivite în activitatea curentă, a dosarelor aflate pe 
rolul instanțelor de judecată cu privire la eliberarea din funcție a registratorilor sau, uneori, 
datorită imposibilității punerii în executare a hotărârilor judecătorești penale, precum și pentru a 
se asigura și respecta principiul simetriei actelor s-a propus completarea prevederii referitoare la 
atribuția directorului general de a numi  în funcție personalul Agenției Naționale, directorii 
instituțiilor  subordonate, și registratorii – șefi, registratorii coordonatori și registratorii de carte 
funciară cu cea corelativă de a-i elibera din funcție.  
 
De asemenea, având în vedere faptul că, potrivit legii, Agenția Națională îndeplinește orice 
atribuție care are legătură cu activitatea specifică, s-a reglementat faptul că, organizarea 
concursurilor susținute pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante 
corespunzătoare funcțiilor de conducere din cadrul instituțiilor subordonate se va face de către 
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aceasta. Intenția de reglementare are în vedere faptul că, în mod obligatoriu, din componența 
comisiilor de concurs fac parte persoane cu pregătire și experiență profesională în domeniul 
postului pentru care se organizează concursul, iar în cadrul instituțiilor subordonate, de cele mai 
multe ori, nu există persoane care să corespundă acestor criterii.  
 
Din aceste motive, instituțiile subordonate solicită delegarea salariaților din cadrul Agenției 
Naționale care să facă parte din aceste comisii. Astfel, prin organizarea concursurilor de către 
Agenția Națională se elimină atât costurile necesare deplasării salariaților proprii pentru a 
participa la comisiile de concurs, cât și faptul că, prin dislocarea personalului propriu, activitatea 
Agenției Naționale este perturbată. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului 
nr.1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de 
supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la 
animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a 
bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de 
supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente 
acestora 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-63.pdf 
Inițiator: Autoritatea Națională Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor 
Avizatori: Ministerul Agriculturii și Dezvolțării Rurale, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul 
Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Pentru a se asigura cadrul legislativ necesar pentru realizarea activităţilor de supraveghere, 
control şi eradicare a dermatozei nodulare contagioase a bovinelor, se impune introducerea 
acestei boli în secţiunea 1 – „Programe naţionale de supraveghere, control şi eradicare a bolilor 
la animale” şi în secţiunea 9 „Acţiuni imunologice obligatorii sau de urgenţă pentru unele boli la 
animale” - ale capitolului I – „Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor la animale” din anexa 
nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1156/2013. 
 
Urmare celor prezentate, a fost elaborat prezentul act normativ pentru completarea anexei nr. 1 
la Hotărârea Guvernului nr.1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în 
Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor 
transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi 
înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în 
Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor 
aferente acestora. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-63.pdf
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3.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr.895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru plata financiară, coordonarea, 
implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-64.pdf 
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne 
Avizatori: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, 
Ministerul delegat pentru Afaceri Europene, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Prin prezentul proiect se urmăreşte reglementarea regimului plăţilor neefectuate în cadrul 
contractelor aferente Facilităţii Schengen nefinalizate, în sensul transferării atribuţiei de 
efectuare a plăţilor de TVA către contractanţi din sarcina ACP, în sarcina beneficiarilor. 
 
Totodată, prin proiect se actualizează denumirea unor instituţii ca urmare a schimbărilor 
intervenite în structura acestora, respectiv: 
 

- „Departamentul Schengen, Direcţia Generală Schengen din cadrul Ministerului Internelor 

şi Reformei Administrative” se înlocuieşte cu „Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile 

din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”; 

- „Oficiul pentru Plăţi şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor” 

se înlocuieşte cu „Direcţia Generală Mecanisme şi Instrumente Financiare Europene 

Nerambursabile din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi 

Fondurilor Europene”. 

Proiectul a fost aprobat. 
 
4.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul 
României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la 
Washington la 14 aprilie 2016 la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al 
poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu 
(Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-65.pdf 
Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Apelor și Pădurilor 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
(BIRD) şi Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu 
pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi, în valoare de 50 milioane EUR 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-64.pdf
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-65.pdf
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și, respectiv, 5,5 milioane USD, au fost semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007 și ratificate 
prin Legea nr. 228/2008, cu modificările ulterioare. Proiectul privind Controlul Integrat al Poluării 
cu Nutrienți este implementat în prezent de către Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP).  
 
Ținând seama de rezultatele bune obținute prin implementarea Proiectului în curs, dar și de 
necesitatea îndeplinirii și pe viitor a cerințelor europene în domeniul protecției mediului, apelor și 
al schimbărilor climatice, s-a solicitat BIRD sprijin pentru  continuarea activităților referitoare la 
controlul poluării cu nutrienți, prin intermediul unei finanțări adiționale. Astfel, Acordul de 
împrumut (finanțare adițională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) 
dintre România și BIRD, în valoare de 48 milioane EUR, a fost semnat la Washington, la 14 aprilie 
2016 și a fost ratificat prin Legea nr. 46/2017.  
 
Pentru adaptarea la specificul finanțării adiționale, este necesară aducerea în concordanță a 
prevederilor acordului de împrumut inițial și a acordului de asistență financiară nerambursabilă 
cu prevederile noului acord de împrumut. 
 
Prin urmare, la aceeași dată cu finanțarea adițională  (14 aprilie 2016) a fost semnat un 
amendament la Acordul de împrumut inițial și la Acordul de asistență financiară nerambursabilă 
prin care anumite secțiuni ale acestora au fost modificate. Amendamentul urma să intre în 
vigoare condiționat de intrarea în efectivitate a Acordului de Împrumut (finanțare adițională).  
 
Cel mai important aspect se referă la necesitatea modificării Anexei 1, Descrierea proiectului, în 
vederea incorporării într-un singur Proiect a activităților incluse în proiectul inițial precum și a 
activităților nou introduse prin finanțarea adițională. În același timp, a fost amendată în mod 
corespunzător și secțiunea referitoare la definiții. 
 
De asemenea, au fost aduse modificări prevederilor referitoare la achiziții, suspendarea 
tragerilor, apariția cazurilor de practici corupte, frauduloase sau de conflicte de interese, în 
vederea actualizării acestor prevederi în conformitate cu noile ghiduri ale BIRD în domeniile 
respective. 
 
După cum s-a menționat mai sus, în conformitate cu procedurile BIRD, amendamentul la Acordul 
de împrumut inițial și la Acordul de asistență financiară nerambursabilă intră în vigoare 
condiționat de intrarea în efectivitate a Acordului de Împrumut (finanțare adițională), care a fost 
confirmată de către BIRD  ca fiind realizată la data de 13 aprilie 2017. 
 
Modificările menţionate mai sus nu majorează obligaţiile financiare ale României fată de BIRD şi 
nici nu determină noi condiţionări economice faţă de cele convenite iniţial între părţi. Pentru 
aprobarea acestui amendament a fost iniţiat prezentul act normativ, care nu prezintă impact în 
ceea ce priveşte aspectele avute în vedere de Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind 
conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse 
aprobării Guvernului, cu modificările ulterioare 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
5.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în 
domeniul public al statului şi în administrarea Senatului României 
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Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-66.pdf 
Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice, Secretariatul General al Senatului 
Avizatori: Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Modificarea valorii de inventar a bunului aparținând domeniului public al statului aflat în 
administrarea Senatului României, înregistrat la poziția MF 153629 în inventarul centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, ca urmare a adăugării la valoarea inițială înscrisă în 
contabilitate a valorii lucrărilor de intervenții date în folosință. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
6.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a 
României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) 
pentru anul 2017 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-67.pdf 
Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe, Ministrul delegat pentru 
Afaceri Europene, Ministerul Justiției, Consiliul Economic și Social 
 
Sinteză conținut: 
 
Prin afilierea la ISSA, CNPP are acces la o gamă de servicii prin intermediul Centrului de Excelenţă, 
care oferă: 
 
Participarea la Comisiile Tehnice ISSA, care reunesc reprezentanţi ai organizaţiilor membre din 
întreaga lume, oferind posibilităţi unice pentru schimburi de informaţii/experienţă cu privire la 
politicile din domeniul pensiilor publice şi/sau managementul organizaţiei. 
 
Posibilitatea de a participa la seminarii organizate de structurile regionale ale ISSA, care pot 
facilita schimb de informaţii şi cooperare la nivel european sau regional între organizaţiile 
membre. 
 
Participarea la evenimente specializate, la nivel internaţional în domeniul securităţii sociale şi 
pensiilor, inclusiv la Forumul Mondial în domeniul Securităţii Sociale - World Social Security Forum 
(organizat o dată la trei ani). 
 
Interacţiuni şi schimburi de experienţă cu factorii de decizie din instituţii din domeniul securităţii 
sociale, dar şi cu experţi din organisme regionale şi internaţionale. 
 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-66.pdf
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-67.pdf
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Acces permanent la publicaţii/studii/cercetări din domeniul pensiilor publice, ghiduri/îndrumare 
practice şi rapoarte analitice în domeniu. 
 
Acces la informaţii specializate, inclusiv baze de date online privind sistemele de pensii publice, 
reforme şi exemple de bune practici din cadrul statelor membre ale ISSA. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor 
proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de 
interes naţional ''Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti'' 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-68.pdf 
Inițiator: Ministerul Transporturilor 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Pentru prezenta hotărâre a Guvernului este necesară aprobarea sumei estimate cu titlu de 
despăgubire, în valoare de 23.002 mii lei aferentă unui număr de 107 imobile, în suprafață totală 
de 44.582 mp, respectiv construcții și împrejmuiri, prevăzute în anexa nr. 2. 
 
Suma de 23.002 mii lei aferentă imobilelor prevăzute în anexa nr. 2 rezultă din raportul de 
evaluare întocmit în luna aprilie 2017 și înregistrat sub nr. 92/23678/06.04.2017, de către S.C. 
Estima Topocad Consulting S.R.L., reprezentată de evaluator autorizat ANEVAR Carlaont Raul 
Constantin, având legitimația nr. 11224, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 
național, județean și local, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 
53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 
național, județean și local. 
 
Procedurile de expropriere vor fi efectuate de către Compania Naţională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere - S.A. din subordinea Ministerului Transporturilor, în calitatea sa de 
expropriator în numele Statului Român, cu respectarea prevederilor Legii nr. 255/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 53/2011, cu modificările 
ulterioare.  
 
În conformitate cu art. 5 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin prezentul act normativ se urmărește: 
1) aprobarea amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național „Pasaj suprateran 
pe DJ 602 Centura București - Domnești”, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice 
prevăzute în anexa nr. 1; 
2) aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe 
amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, a listei cuprinzând imobilele 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-68.pdf
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proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza municipiului București - Sector 6 și a 
localităților Domnești, Clinceni, Bragadiru din judetul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, 
precum şi sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor în cuantum 
total de 23.002 mii lei, pentru un număr de 107 imobile, în suprafaţă totală de 44.582 mp teren, 
respectiv construcții și împrejmuiri situate pe terenurile afectate de expropriere, prevăzute în 
anexa nr. 2. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 
pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului 
Energiei 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/NFHG-4.pdf 
Inițiator: Ministerul Energiei 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
 
Sinteză conținut: 
 
Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Regia Autonomă Tehnologii 
pentru Energia Nucleară, s-a elaborat avându-se în vedere următoarele: 

 nivelul preliminar al realizărilor pentru anul 2016; 
 programul anual de cercetare-dezvoltare, aplicații și inginerie tehnologică aferente 

suportului tehnic național pentru domeniul de energetică nucleară, contractele de prestări 
servicii în domeniu și serviciile de proiectare  pe care regia le are cu clienții interni și cu 
clienții externi; 

 nivelul sumelor alocate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2017, nr. 6/2017, pentru 
lucrări de cercetare în domeniul nuclear; 

 nivelul mediu estimat al inflaţiei pe anul 2017: 1,4%, prevăzut în Raportul privind situaţia 
macroeconomică pe anul 2017 şi proiecţia acesteia pe anii 2018-2020 publicat de 
Ministerul Finanțelor Publice; 

 pentru anul 2017,  profitul estimat crește față de cel preliminat în anul 2016 cu 22,31%, 
nivelul veniturilor fiind corelat cu cel al cheltuielilor; 

 nivelul total al cheltuielilor care a fost estimat funcție de necesarul de materiale și servicii 
necesare desfăşurării în condiţii de eficienţă a activităţii; 

 nivelul și structura cheltuielilor care au fost estimate având în vedere nivelul cheltuielilor 
materiale, structura contractelor încheiate, consumurile specifice normale, prevederile 
legale privind amortizarea mijloacelor fixe, contribuţiile stabilite de lege aferente 
drepturilor salariale, etc; 

 nivelul stabilit prin acte normative pentru costurile ce sunt prevăzute în legi speciale; 
 nivelul cheltuielilor de natură salarială care a fost fundamentat având în vedere 

prevederile alin. (7) art. 59 din Legea  bugetului de stat pe anul 2017, nr. 6/2017 şi prezintă 
o scădere cu 7,28% față de nivelul aprobat al anului 2016, în condițiile scăderii numărului 
mediu de salariaţi pentru anul 2017, de la 870 persoane la 855 persoane;  

 creșterea câștigului mediu brut pe salariat cu 4,8% cu respectarea prevederilor art. 9 alin. 
(3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/NFHG-4.pdf
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unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt 
acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu 
modificările și completările ulterioare și ale art. 59 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de 
stat pe anul 2017; 

 în anul 2017  nu se prevăd plăți restante. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 
pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A aflată sub autoritatea Ministerului Energiei 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/NFHG-5.pdf 
Inițiator: Ministerul Energiei 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
 
Sinteză conținut: 
 
Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Complexul Energetic 
Oltenia - S.A., operator economic ce desfăşoară în principal activităţi în domeniul producerii de 
energie electrică şi termică, s-a realizat avându-se în vedere următoarele: 

 nivelul preliminat al realizărilor pentru anul 2016; 
 propunerea de buget se bazează pe producția de 14 TWh energie electrică produsă din 

care, 12 TWh energie electrică livrată netă, 21 milioane tone producție proprie cărbune; 
 se propune un buget de venituri și cheltuieli cu profit, în condițiile în care realizările 

preliminate ale anului 2016 înregistrează o pierdere de 167 milioane lei; 
 nivelul mediu estimat al inflaţiei pe anul 2017: 1,4%, prevăzut în Raportul privind situaţia 

macroeconomică pe anul 2017 şi proiecţia acesteia pe anii 2018-2020 publicat de 
Ministerul Finanțelor Publice; 

 nivelul total al cheltuielilor care a fost estimat funcție de necesarul de materiale și servicii 
necesare desfăşurării în condiţii de eficienţă a activităţii; 

 nivelul și structura cheltuielilor care au fost estimate având în vedere nivelul cheltuielilor 
materiale, structura contractelor încheiate, consumurile specifice normate, prevederile 
legale privind amortizarea mijloacelor fixe, contribuţiile stabilite de lege aferente 
drepturilor salariale, etc; 

 nivelul stabilit prin acte normative pentru costurile ce sunt prevăzute în legi speciale; 
 la fundamentarea cheltuielilor cu personalul s-a avut în vedere eficientizarea activităţii 

societăţii prin aplicarea unor măsuri de reducere a numărului de personal, astfel: 
  reducerea cu 1.000 de salariaţi în anul 2017 atât, din activitatea de exploatare a 

cărbunelui prin închiderea sau restrângerea activităţii de exploatare a cărbunelui în 
subteran, cât și din activitatea de producere de energie; 

 reducerea numărului de personal se efectuează prin aplicarea unui program de concedieri 
colective, program care presupune măsuri de protecţie socială prin acordarea de plăţi 
compensatorii, indemnizaţie de şomaj şi venit de completare conform Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri 
de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective 
efectuate în baza planurilor de disponibilizare, cu modificările și completările ulterioare; 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/NFHG-5.pdf
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 nivelul cheltuielilor de natură salarială care a fost fundamentat având în vedere 
prevederile art. 59 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, fiind redus cu 
0,08% față de nivelul aprobat în anul 2016, în condițiile scăderii numărului mediu de 
salariaţi pentru anul 2017, de la 14.908 persoane la 13.718 persoane;  

 creșterea câștigului mediu brut pe salariat cu 8,2% cu respectarea prevederilor art. 9 alin. 
3 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, cu 
modificările și completările ulterioare, și ale art. 59 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de 
stat pe anul 2017; 

 cuprinderea în cadrul bugetului a influenţelor din aplicarea prevederilor Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice cu modificările și completările ulterioare, cu privire la drepturile aferente 
contractelor de mandat; 

 în anul 2017 se prevăd plăți restante în sumă de 3.926 mii lei; 
 la finalul anului 2017 sunt prevăzute creanțe restante în sumă totală de  778.845 mii lei, 

fiind în scădere față de preliminatul anului 2016 cu 2,97%. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 
pentru Societatea Electrocentrale Constanţa S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/NFHG-6.pdf 
Inițiator: Ministerul Energiei 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
 
Sinteză conținut: 
 
Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea  Electrocentrale 
Constanța S.A., operator economic rezultat în urma divizării parțiale asimetrice din anul 2014 a 
Societății Comerciale Electrocentrale București S.A., prin desprinderea unor părți din patrimoniul 
acesteia, în temeiul prevederilor art. 238 și art. 250^1 din Legea societăților nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce desfășoară în principal activități în 
domeniul producerii de energie electrică și termică, s-a realizat avându-se în vedere următoarele: 

 nivelul preliminat al realizărilor pentru anul 2016; 
 bugetul propus este unul echilibrat, fără profit. Ca atare, volumul total al cheltuielilor este 

echivalent veniturilor;  
 la fundamentarea veniturilor s-au avut în vedere în principal, veniturile din producția de 

energie termică, veniturile din vânzarea energiei electrice, precum și alte venituri; 
 nivelul mediu estimat al inflaţiei pe anul 2017: 1,4%, prevăzut în Raportul privind situaţia 

macroeconomică pe anul 2017 şi proiecţia acesteia pe anii 2018-2020 publicat de 
Ministerul Finanțelor Publice; 

 nivelul și structura cheltuielilor care au fost estimate având în vedere nivelul cheltuielilor 
materiale, structura contractelor încheiate, consumurile specifice normate, prevederile 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/NFHG-6.pdf
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legale privind amortizarea mijloacelor fixe, contribuţiile stabilite de lege aferente 
drepturilor salariale, etc; 

 nivelul stabilit prin acte normative pentru costurile ce sunt prevăzute în legi speciale; 
 nivelul cheltuielilor de natură salarială care a fost fundamentat având în vedere 

prevederile art. 59 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, fiind redus cu 
10,52% față de nivelul aprobat în anul 2016, în condițiile creșterii numărului mediu de 
salariaţi pentru anul 2017, de la 301 persoane la 306 persoane;  

 creșterea câștigului mediu brut pe salariat cu 2.4% cu respectarea prevederilor art. 9 alin. 
(3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, 
cu modificările şi completările ulterioare, și ale art. 59 din Legea nr. 6/2017, fiind corelată 
cu creșterea productivității muncii cu 3%; 

 cuprinderea în cadrul bugetului a influenţelor din aplicarea prevederilor Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la drepturile aferente 
contractelor de mandat; 

 în anul 2017 se prevăd plăți restante în sumă de 171.090 mii lei;  
 la finalul anului 2017 sunt prevăzute creanțe restante în sumă totală de  167.000 mii lei, 

principala cauză de acumulare fiind neîncasarea datoriilor de la RADET Constanța, în 
valoare de 166.000 mii lei. Neîncasarea crențelor de la RADET Constanța a dus la un deficit 
de cash-flow pe care Electrocentrale Constanța S.A. îl finanțează atât prin încasările 
curente cât și prin recuperarea sumelor datorate de către RADET Constanța în instanță, 
neputând accesa credite bancare din cauza sechestrului asiguratoriu pus de ANAF pe 
bunurile imobile și mobile ale societății pentru datoria la fondul de risc și garantare, 
preluată prin protocolul de divizare, precum și prin creșterea datoriilor către furnizori, la 
31.12.2016, datoriile totale ale Electrocentrale Constanța fiind de 269.032 mii lei. 

 
Proiectul a fost aprobat. 
 
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 
pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului-S.A, aflată sub autoritatea Ministerului 
Energiei 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/NFHG-9.pdf 
Inițiator: Ministerul Energiei 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
 
Sinteză conținut: 
 
Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Națională de 
Închideri Mine Valea Jiului - S.A., operator economic ce desfășoară în principal activități în 
domeniul energetic, s-a efectuat avându-se în vedere următoarele: 

 nivelul preliminat al realizarilor pentru anul 2016; 
 avizul C.A. nr. 3/04.03.2017 privind proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 

2017; 
 nivelul prevăzut al veniturilor în sumă de 121.353 mii lei este corelat cu cel al cheltuielilor 

în sumă de 121.160 mii lei, rezultatul brut fiind pozitiv, respectiv 193 mii lei; 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/NFHG-9.pdf
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 volumul producției fizice luat în calculul veniturilor din producția vândută este de 236 
mii tone huilă extrasă, cu o putere calorifică medie de 3.462 kcal/kg, corespunzătoare 
unei cantități totale de 816.980 gcal care valorificate dau o producție marfă de 44.117 
mii lei; 

 veniturile totale care au în vedere și ajutorul de stat pentru închiderea minelor neviabile 
acordat confom Deciziei 2010/787/UE, Deciziei CE C (2012) 1020 final, Deciziei CE C 
(2015) 8066 final în sumă de 84.557 mii lei, conform prevederilor Legii nr. 6/2017 a 
bugetului de stat pe anul 2017, capitolul 8101, titlul 40 „Titlul IV Subvenții”,  care a fost 
diminuat cu suma de 8.456 mii lei, reprezentând reținerea de 10% reglementată de art. 
21 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, rămânând în cuantum de 76.101 
mii lei, defalcat astfel: 

 44.646 mii lei reprezentând ajutor de stat pentru acoperirea costurilor de producție; 
 31.455 mii lei reprezentând ajutor de stat pentru acoperirea costurilor excepționale, cu 

următoarea structură: 
                  •  plăți compensatorii                       14.062 mii lei; 
                  •  lucrări de închideri mine            14.345 mii lei, din care: 
                        - lucrări pentru asigurarea securității în subteran: 7.368 mii lei; 
                        - lucrări legate de reabilitatea exploatărilor miniere: 4.547 mii lei; 
                        - lucrări de ecologizare:  2.430 mii lei; 
                  •  facilități pensionari:  2.798 mii lei; 
                  •  reconversie profesională:  250 mii lei. 

 deoarece activitatea societății are drept țintă închiderea definitivă până în anul 2019 a 
minelor Petrila, Paroșeni și Uricani, mine considerate necompetitive, pentru înfăptuirea 
acestui program a fost aprobat un ajutor de stat destinat acoperirii diferenței între 
costul de producție și prețul de livrare ori a unor cheltuieli excepționale așa cum au fost 
definite în planul de închidere, bugetul propus este în condiții de eficiență economică, 
rezultatul brut fiind pozitiv;  

 nivelul mediu estimat al inflaţiei pe anul 2017: 1,4%, prevăzut în Raportul privind situaţia 
macroeconomică pe anul 2017 şi proiecţia acesteia pe anii 2018-2020 publicat de 
Ministerul Finanțelor Publice; 

 nivelul și structura cheltuielilor au fost estimate având în vedere nivelul cheltuielilor 
materiale, cheltuielile cu energia pe piața zilei următoare, structura contractelor 
încheiate, consumurile specifice normate, prevederile legale privind amortizarea 
mijloacelor fixe, contribuţiile stabilite de lege aferente drepturilor salariale precum și 
cele referitoare la nivelul redevențelor, etc; 

 nivelul stabilit prin acte normative pentru costurile ce sunt prevăzute în legi speciale; 
 nivelul cheltuielilor de natură salarială ce a fost fundamentat având în vedere 

prevederile art. 59 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 şi care prezintă 
o reducere cu 15,47%, față de nivelul aprobat al anului 2016, ca urmare a: 

 - diminuării numărului mediu de salariaţi pentru anul 2017, de la 1.106 persoane la 855 
persoane, respectiv cu 22,69%; 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 
pentru Compania Naţională a Uraniului S.A, aflată sub autoritatea Ministerului 
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Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/NFHG-10.pdf 
Inițiator: Ministerul Energiei 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
 
Sinteză conținut: 
 
Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Națională a Uraniului 
S.A., operator economic ce desfășoară în principal activități în domeniul explorării și exploatării 
zăcămintelor de uraniu, s-a realizat avându-se în vedere următoarele: 

 nivelul preliminat al realizărilor pentru anul 2016; 
 nivelul estimat al contractelor ce urmează a fi încheiate pentru anul 2017; 
 rezultatul brut estimat pentru anul 2017 este unul negativ, respectiv o pierdere totală de 

91.743 mii lei. La finele anului 2016 CNU a înregistrat o pierdere de 93.924 mii lei; la nivelul 
societății au fost luate măsuri de reorganizare și restructurare în condițiile legii; 

 nivelul veniturilor totale în anul 2017 sunt la nivelul preliminat al anului 2016, în 
conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, cu 
modificările și completările ulterioare;   

 nivelul mediu estimat al inflaţiei pe anul 2017: 1,4%, prevăzut în Raportul privind situaţia 
macroeconomică pe anul 2017 şi proiecţia acesteia pe anii 2018-2020 publicat de 
Ministerul Finanțelor Publice; 

 nivelul total al cheltuielilor care a fost estimat funcție de necesarul de materiale și servicii 
necesare desfăşurării în condiţii de siguranță în exploatare și eficienţă a activităţii; 

 nivelul și structura cheltuielilor care au fost estimate având în vedere necesarul de materii 
prime, materiale, energie și apă, servicii și lucrări, prețurile estimate ale acestora, luând 
în calcul consumurile specifice normate, prevederile legale privind amortizarea mijloacelor 
fixe, contribuţiile stabilite de lege aferente drepturilor salariale, cheltuielile cu taxele și 
impozitele calculate conform legii, etc; 

 nivelul stabilit prin acte normative pentru costurile ce sunt prevăzute în legi speciale; 
 nivelul cheltuielilor de natură salarială care a fost fundamentat având în vedere 

prevederile art. 59 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017,  fiind redus cu 
34,77% față de nivelul aprobat în anul 2016, în condițiile scăderii numărului mediu de 
salariaţi pentru anul 2017, de la 1.133 persoane la 774 persoane;  

 câștigul mediu brut pe salariat rămâne nemodificat, respectând prevederile art. 9 alin. (3) 
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, cu 
modificările și completările ulterioare și ale art. 59 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de 
stat pe anul 2017; 

 cuprinderea în cadrul bugetului a influenţelor din aplicarea prevederilor Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice cu modificările și completările ulterioare, cu privire la drepturile aferente 
contractelor de mandat; 

în anul 2017 se prevăd plăți restante în sumă de 4.223 mii lei. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
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13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 638, 2932, 
1191 şi 2806, şi a adresei poştale a imobilului 2932 în urma întabulării acestuia în cartea funciară, 
aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru 
transmiterea unor părţi din acestea, pe o perioadă de 20 de ani, în folosinţa gratuită a Asociaţiei 
Naţionale Cultul Eroilor ''Regina Maria'' 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-69.pdf 
Inițiator: Ministerul Apărării Naționale 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției  
 
Sinteză conținut: 
 
Prin prezentul act normativ se prevăd următoarele: 
       - transmiterea pe o perioadă de 20 de ani a unor părţi din imobilele 638, 2932, 1191 şi 
2806, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în 
folosinţa gratuită a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” pentru funcţionarea sediilor 
filialelor judeţene Argeş, Botoşani, Cluj şi Olt; 
  - actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 638, 2932, 1191 şi 2806, şi a adresei poştale a 
imobilului 2932 în urma intabulării acestuia în cartea funciară, aflate în domeniul public al statului 
şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului 2697 din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului 
Botoşani 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-70.pdf 
Inițiator: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Ministerul Apărării Naţionale are în administrare imobilul 2697, format din teren, situat în judeţul 
Botoşani, municipiul Botoşani, aflat în domeniul public al statului, înregistrat în inventarul 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la numărul MFP106883. 
Consiliul Local al Municipiului Botoşani a solicitat transmiterea imobilului 2697 din domeniul 
public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al 
municipiului Botoşani, în vederea realizării unui complex investiţional – locuinţe, bază sportivă, 
grădiniţă, centru pentru persoanele vârstnice – şi infrastructuri rutiere şi de utilităţi publice 
aferente, în termen de 6 ani de la preluarea imobilului, conform Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Botoşani nr. 147/2016. 
Instituţia Prefectului Judeţului Botoşani a exercitat controlul de legalitate asupra  Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 147/2016, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-69.pdf
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(1) lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi s-a considerat că aceasta este legală. 
 
Ministerul Apărării Naţionale a fost de acord cu transmiterea imobilului 2697 din domeniul public 
al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului 
Botoşani, pentru realizarea obiectivelor de investiţii susmenţionate, condiţionată de îndeplinirea 
unor obligaţii de către autoritatea publică locală în beneficiul Ministerului Apărării Naţionale, 
astfel: 

- construirea împrejmuirii exterioare a imobilului 333 pe latura de sud, pe o lungime de 460 

m, cu gard din plasă de sârmă pe stâlpi de beton cu înălţimea de 2 m, protejat de 

concertină şi realizarea unei porţi pentru acces auto şi pietonal în cadrul imobilului, cu 

înălţimea de 2,5 m, din materiale opace, în termen de 2 ani de la preluarea imobilului 

2697; 

- amenajarea unei căi de acces asfaltate care să asigure facilităţile necesare accesului auto 

şi pietonal din B-dul Mihai Eminescu către Cimitirul Militar (imobilul 3538), care va fi 

delimitată cu împrejmuire faţă de proprietăţile învecinate, în termen de 3 ani de la 

preluarea imobilului 2697;    

- realizarea unei porţi de acces cu lăţimea de 6-8 m şi înălţimea de 2,5 m, din materiale 

opace, pe aleea care face accesul din Cimitirul Militar (imobilul 3538) în imobilul 333 şi 

amenajarea unei parcări în incinta cimitirului militar, în limita a 40 de locuri, cu 

îmbrăcăminte din piatră concasată, delimitată cu borduri, în termen de 3 ani de la 

preluarea imobilului 2697. 

Menţionăm că imobilul 2697, care face obiectul transmiterii în domeniul public al municipiului 
Botoşani, nu face parte din categoria terenurilor destinate exclusiv instrucţiei militare, prevăzute 
la punctul 23 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 
şi completările ulterioare, acesta a devenit disponibil ca urmare a continuării procesului de 
reorganizare şi restructurare a Armatei României, fiind la această dată dezafectat, nu-şi mai 
poate menţine destinaţia, nu face obiectul cererilor de revendicare/restituire ori ale unor litigii, 
nu este închiriat, nu este grevat de sarcini, şi nu mai este de uz sau de interes public naţional, iar 
după transmitere devine de uz sau de interes public local. 
 
Imobilul ce face obiectul prezentului act normativ nu intră sub incidenţa prevederilor art. 860 alin. 
(3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv 
acesta nu formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice a statului, potrivit unei legi organice. 
 
Prezentul act normativ prevede transmiterea imobilului 2697 din domeniul public al statului şi din 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei 
Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi 
Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral 
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Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-71.pdf 
Inițiator: Ministerul Apelor și Pădurilor 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Administraţia Naţională ,,Apele Române”, instituţie publică care funcţionează în coordonarea 
Ministerului Apelor şi Pădurilor, administrează bunurile din domeniul public al statului de natura 
celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în Legea nr. 213/1998 
privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte 
bunuri prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
   În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, inventarul bunurilor din domeniul 
public al statului se întocmeşte şi se modifică, după caz, de ministere, de celelalte organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile administraţiei publice 
locale care au în administrare asemenea bunuri.  
În anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat 
al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, este 
prevăzut inventarul bunurilor administrate de către Administraţia Naţională ,,Apele Române”. 
Totodată, la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, se prevede că modificările intervenite în inventarul centralizat al bunurilor 
din domeniul public al statului se aprobă în condiţiile legii, prin acte normative adoptate în acest 
sens, iniţiate de către ministere sau de alte organe de specialitate ale autorităţilor publice 
centrale, aflate în subordinea Guvernului. 
În conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 868 alin. (1) din Legea 
nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, dreptul de administrare 
“se constituie prin hotărâre a Guvernului” și “aparţine regiilor autonome sau, după caz, 
autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi altor instituţii publice de interes naţional, 
judeţean ori local”. 
În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) punctele 31 și 5 din Statutul de organizare și 
funcționare a Administraţiei Naţionale "Apele Române" aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
1176/2005, printre activitățile Administraţiei Naţionale "Apele Române" se numără și 
“propunerea, urmărirea promovării şi executării de lucrări noi în domeniul gospodăririi apelor din 
alocaţii bugetare”, respectiv “inventarierea şi ţinerea la zi a patrimoniului din domeniul public al 
statului aflat în administrare”. 
Odată cu declararea zonei Deltei Dunării ca “Rezervație a Biosferei”, se impunea începerea 
derulării unor mari proiecte de reabilitare a echilibrului ecologic, de dezvoltare din punct de 
vedere turistic și științific pe plan internațional al acestui areal, motiv care a conferit un caracter 
de urgență măsurilor de alimentare cu apă potabilă pentru populația din localitățile amplasate 
în această zonă. 
Investiţia denumită “Alimentare cu apă potabilă a localităţilor Cetalchioi, Partizani, Gorgova, 
Caraorman, Pătlăgeanca, Periprava, Tudor Vladimirescu, C.A. Rosetti, Letea şi Sfistofca, din Delta 
Dunării, judeţul Tulcea” a fost promovată prin Hotărârea Guvernului nr. 950/1996, în cadrul 
programului de asigurare a apei potabile pentru 7 localităţi din Delta Dunării.    

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-71.pdf
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Finanțarea din surse de la bugetul de stat a lucrărilor de alimentare cu apă a localităților din Delta 
Dunării, a avut în vederea realizarea unei concepții generale și unitare de alcătuire a instalațiilor 
de alimentare cu apă potabilă a acestei zone. 
De asemenea, Hotărârea Guvernului nr.446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu, prevede la Lista 
obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu finanţate dintr-un credit extern 
poziția nr. 103 Alimentarea cu apă potabilă a localităţilor Ceatalchioi, Partizani, Gorgova, 
Caraorman, Pătlăgeanca, Periprava şi Tudor Vladimirescu din Delta Dunării, judeţul Tulcea.  
Realizarea acestor bunuri imobile care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului a fost finanțată din surse bugetare. 
Fondurile pentru realizarea celor două investiții au fost alocate de la bugetul de stat, prin 
Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, iar executarea și urmărirea investiției a fost 
derulată prin Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Dobrogea 
– Litoral. 
În anul 2008 s-au recepţionat la terminarea lucrărilor, în conformitate cu Procesul Verbal de 
Recepţie nr. 23858/11.12.2008 – pentru localitatea Gorgova (comuna Maliuc, județul Tulcea) şi 
Procesul Verbal de Recepţie nr. 23859/11.12.2008 – pentru localitatea Partizani (comuna Maliuc, 
județul Tulcea), următoarele capacităţi: alimentarea cu apă a localităţii Gorgova – 5,0 l/s, pentru 
200 de locuitori, respectiv alimentarea cu apă a localităţii Partizani – 5,5 l/s, pentru 800 de 
locuitori. În anul 2012 s-a făcut și recepția finală a celor două lucrări de investiții prin Procesul 
Verbal de Recepție Finală nr. 8668/17.05.2012 – pentru localitatea Gorgova (comuna Maliuc, 
județul Tulcea) și Procesul Verbal de Recepție Finală nr. 8667/17.05.2012 – pentru localitatea 
Partizani (comuna Maliuc, județul Tulcea). Beneficiar al investiţiei a fost Administraţia Bazinală 
de Apă Dobrogea – Litoral, unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Administraţiei 
Naţionale “Apele Române”. 
În urma efectuării operațiunii de reevaluare a activelor fixe corporale din domeniul public al 
statului, desfășurată conform prevederilor Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 
3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea 
activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, valorile celor două alimentări cu 
apă au fost actualizate, rezultatele reevaluării fiind consemnate în Procesul Verbal de Reevaluare 
înregistrat la Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral sub nr. 2624/12.02.2015.  
În conformitate cu prevederile art. 2ˡ coroborate cu cele ale art. 2² din Ordonanța 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, “reevaluarea 
activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora, ţinându-se 
seama de inflaţie, utilitatea bunului, starea acestuia şi de preţul pieţei, atunci când valoarea 
contabilă diferă semnificativ de valoarea justă” și “începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele 
fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice vor fi 
reevaluate cel puţin o dată la 3 ani, în condiţiile prevăzute la art. 21, de o comisie numită de 
conducătorul instituţiei publice sau de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în 
vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în 
care s-a efectuat reevaluarea”.  
Pentru cele două alimentări cu apă din localităţile Gorgova şi Partizani, care se înscriu în 
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, Administraţia Naţională „Apele 
Române”, prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, a realizat în cursul anului 2011 
operaţiunile de cadastru şi înscrierea în Cartea Funciară nr. 30307 UAT Maliuc, respectiv Cartea 
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Funciară nr. 30311 UAT Maliuc. În ceea ce privește conductele de aducţiune şi evacuare a apei 
acestea sunt amplasate în subteran.  
 În conformitate cu datele înscrise în extrasele de Carte Funciară, cele două alimentări cu apă au 
ca proprietar tabular Statul Român (domeniu public) iar ca administrator Administraţia Naţională 
„Apele Române”, prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral. În conformitate cu 
prevederile punctului 2 din Precizările privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat 
al bunurilor din domeniul public al statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice 
nr. 1718/2011, “la iniţierea actelor normative privind modificarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului de natura imobilelor, datele de identificare ale acestora 
prevăzute în proiectele de acte normative trebuie să corespundă cu cele din cartea funciară a 
imobilelor respective”. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 
294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190216  
Inițiator: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, 
Ministrul delegat pentru Fonduri Europene 
Avizatori: Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul 
Transporturilor, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Culturii și Identității Naționale, 
Ministerul Apelor și Pădurilor, Secretariatul General al Guvernului 
 
Sinteză conținut: 
 
Prin promovarea prezentului act normativ de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 
294/2015 pentru aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023, 
gestionat de Agenția Națională, se asigură punerea în concordanţă a dispoziţiilor actului normativ 
emis în aplicarea prevederilor art. 9 alin. (26) din Lege, cu modificările aduse Legii ca urmare a 
adoptării Legii nr. 150/2015 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2016, aprobată prin 
Legea nr. 243/2016.  
Astfel, definirea scopului Programului Național a fost actualizată conform actualelor dispoziţii ale 
Legii, inclusiv prin efectuarea trimiterilor corespunzătoare la prevederile din actul normativ 
superior. 
În ceea ce priveşte detalierea anumitor etape ale înregistrării sistematice, care au impact asupra 
sumelor, acţiunilor şi activităţilor Programului Naţional, prevăzute în cuprinsul anexei la 
Hotărârea Guvernului, acestea au fost de asemenea actualizate cu Legea nr. 7/1996, astfel cum 
a fost modificată prin Legea nr. 150/2015 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/2016, 
ulterior intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 294/2015, pentru a se asigura deplina 
concordanţă a reglementării subsecvente. 
Reglementările referitoare la acţiunile necesare implementării Programului Naţional, au fost 
actualizate inclusiv prin trimiteri corespunzătoare la dispoziţiile Legii care reglementează 
termenele şi tipurile de certificate ce vor fi eliberate de notarii publici în aplicarea Programului 
Naţional şi a căror plată se va efectua de Agenţia Naţională, iar reglementările referitoare la 
beneficiarii şi etapele înregistrării sistematice au fost corelate cu terminologia din Lege. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190216
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De asemenea, având în vedere importanţa Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa 
prioritară 11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi 
cartea funciară prin intermediul căruia se va realiza înregistrarea sistematică în unităţi 
administrativ teritoriale din mediul rural, aferente unei suprafețe totale de 5.756.387 hectare, 
conform indicatorului din POR 2014-2020, respectiv aproximativ 793 de UAT-uri situate în zone 
rurale, finanțate din fonduri europene structurale și de coeziune, lucrări care se vor desfășura 
concomitent cu înregistrarea sistematică pentru 2337 de UAT- uri, ceea ce va asigura finalizarea 
înregistrării sistematice la nivelul întregii țări, având în vedere faptul că în 51 de UAT- uri lucrările 
de înregistrare sistematică s-au finalizat sau sunt în curs de desfășurare, prin proiectul de act 
normativ au fost introduse o serie de reglementări care să asigure implementarea obiectivului din 
Programul Operaţional Regional. 
Astfel, prin prezentul act normativ se propune ca aplicarea criteriilor de prioritizare a unităţilor 
administrativ-teritoriale să se efectueze exclusiv pentru unitățile administrativ teritoriale din 
mediul rural, eligibile pentru a beneficia de fonduri europene structurale și de coeziune, iar 
stabilirea listei acestor unităţi administrativ-teritoriale, să fie în responsabilitatea unei Comisii 
interministeriale ce se constituie prin decizie a prim-ministrului, formată din reprezentanţi 
desemnați la nivel de personal de conducere ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului 
Transporturilor şi ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Elaborarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei interministeriale se va efectua de către 
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, iar secretariatul Comisiei 
interministeriale este asigurat tot de către aceasta.  
Desemnarea reprezentanților proprii ai instituțiilor în comisia interministerială, precum și 
numărul acestora, se vor face prin ordin al ministrului, respectiv al directorului general al Agenției 
Naționale.  
De asemenea, se reglementează posibilitatea ca la lucrările comisiei interministeriale să participe 
cu rol de observatori, câte un reprezentant al Direcției Generale de Politică Regională și Urbană 
din cadrul Comisiei Europene, Ministerului Mediului, Ministerului Apelor și Pădurilor, Ministerului 
Culturii și Identității Naționale, Agenției Naționale pentru Romi, Asociației Comunelor din 
România și Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România. 
În ceea ce priveşte procedura de prioritizare aplicabilă, și principalele criterii de prioritizare 
propuse a fi aplicate de Comisia interministerială mai sus menţionată, acestea constau în:   
a) unităţi administrativ-teritoriale care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură 
prevăzute în Master Planul General de Transport al României;  
b) unităţi administrativ-teritoriale care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare 
a infrastructurii în cadrul altor programe;  
c) unităţi administrativ-teritoriale în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale 
particulare privind accesul informal la proprietate, cu accent asupra nevoilor comunităţii rome, 
precum și zonelor declarate defavorizate. 
Conform POR 2014 – 2020, din dezvoltarea componentelor aferente Axei Prioritare 11, rezultă 
necesitatea implicării reprezentanților comunităților de romi, atât de la nivel național, prin 
Agenția Națională pentru Romi, cât și de la nivel local, prin birourile județene pentru romi 
organizate la nivelul consiliilor județene și experții locali pentru romi din cadrul primăriilor, în 
realizarea campaniilor de conștientizare publică a activităților de înregistrare sistematică. Astfel, 
în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 a fost instituit un principiu orientativ de 
selecție a unităților administrativ-teritoriale rurale care include aspectele geografice și socio-
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economice, precum și luarea în considerare a minorităților etnice, dintre care o atenție specială 
este acordată minorității rome.  
Instituirea criteriilor de prioritizare din Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 
11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea 
funciară este justificată de necesitatea accelerării implementării Programului Național. Această 
cerință este menționată în Acordul de Parteneriat nr. 2014RO16M8PA001.1.2 semnat de 
România cu Comisia Europeană în luna august 2014, unde s-a subliniat faptul că „Absența unui 
sistem eficient de cadastru reprezintă un obstacol semnificativ în calea dezvoltării și 
implementării infrastructurii, dezvoltării proprietății și consolidării terenurilor agricole.” 
Accelerarea implementării Programului Naţional, prin oricare dintre modalităţile de finanţare 
prevăzute la art. 9 alin. (3) din Lege, este esenţială pentru dezvoltarea României, motivat de faptul 
că acesta sprijină: 

 elaborarea politicilor privind dezvoltarea socio-economică la nivelul localităţilor şi la nivel 
regional; 

 dezvoltarea infrastructurii urbane şi rurale; 

 stabilirea valorii imobilelor necesară unui sistem corect de taxe şi impozite; 

 crearea condiţiilor pentru libera circulaţie a terenurilor şi construcţiilor; 

 atragerea capitalului internaţional; 

 dezvoltarea şi consolidarea creditului ipotecar; 

 gestionarea fondului imobiliar public şi privat al localităţilor. 
Este de menţionat faptul că, aspectele referitoare la implementarea Programului Naţional, 
inclusiv prin finanţare din fonduri europene structurale și de coeziune pentru aproximativ 793 de 
UAT- uri situate în zone rurale, prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 11 
- Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară 
au fost luate în considerare pentru a se institui o metodă de aplicare a principiilor referitoare la 
selectarea şi prioritizarea unităţilor administrativ-teritoriale în care se vor derula lucrări de 
înregistrare sistematică, în scopul eficientizării şi accelerării procesului, inclusiv prin utilizarea 
unor indicatori care s-au dovedit a fi utili în derularea proiectelor cu fonduri europene structurale 
și de coeziune. 
De asemenea, prin prezentul act normativ se propune şi actualizarea dispoziţiilor referitoare la 
finanţarea Programului Naţional, respectiv menţionarea posibilităţii cofinanţării lucrărilor de 
înregistrare sistematică demarate de unităţile administrativ-teritoriale la finalizarea sectorului 
cadastral.  
Având în vedere faptul că derularea lucrărilor de înregistrare sistematică poate avea ca temei și 
lucrările demarate prin protocoale de colaborare între unităţile administrativ-teritoriale şi 
Agenţia Naţională, conform dispoziţiilor în vigoare la acea dată şi care pot beneficia de 
cofinanţarea prevăzută la alineatele (29) - (32) ale articolului 9 din Lege, precum și lucrări de 
înregistrare sistematică la nivelul sectorului cadastral din extravilan a fost detaliată modalitatea 
de aprobare și a alocare anuală a sumelor necesare finanţării. 
Menţionăm că Programul Național se poate realiza prin modalități de finanțare diferite, 
prevăzute de art. 9 alin. (3) lit. d), respectiv: 

 prin cofinanțarea lucrărilor demarate de către UAT- uri; 

 prin finanțare din fonduri externe nerambursabile; 

 prin finanțare din veniturile Agenției Naționale.  
În funcție de modalitatea de finanțare, Programul Național se poate demara fie din inițiativa 
Agenției Naționale fie din cea a unităților administrativ-teritoriale. 
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Dispoziţiile Legii referitoare la includerea în cadrul Programului Naţional a cofinanţării lucrărilor 
de înregistrare sistematică demarate de unităţile administrativ-teritoriale, precum și a finanțării 
lucrărilor demarate de primării la nivelul sectorului cadastral extravilan, și, pe cale de excepție 
intravilan, sunt ulterioare aprobării Hotărârii Guvernului nr. 294/2015, astfel că, prin prezentul 
act normativ au fost introduse reglementări de natură procedurală, menite să confere 
transparenţă sprijinului financiar acordat de Agenţia Naţională unităţilor administrativ-teritoriale 
care au demarat astfel de lucrări. 
În ceea ce priveşte anexa la Hotărârea Guvernului, aceasta a fost modificată şi completată, prin 
reformularea activităţilor de la punctul 1 din anexă, cu următoarea denumire ÎNREGISTRAREA 
SISTEMATICĂ A IMOBILELOR şi alte operaţiuni care privesc realizarea lucrărilor de înregistrare 
sistematică, în aplicarea dispozițiilor art. 11 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, motivat de faptul că 
toate etapele înregistrării sistematice sunt prevăzute în lege, detalierea la nivelul prezentului act 
normativ nefiind necesară. 
De asemenea au fost redefinite activităţile de informare şi conştientizare a publicului prin 
eliminarea subpunctelor a) și b) de la punctul 3 din anexă și înlocuirea acestora cu un singur 
subpunct cu formularea următoare: „Realizarea de campanii de informare publică organizate la 
nivel local și naţional (plan de comunicare, manual de identitate vizuală, organizarea de 
evenimente, publicitate, campanie media - tv, radio și panotaj, campanie on-line, elaborare și 
distribuire de materiale de informare), faptul că „elaborarea, editarea și distribuirea de materiale 
de informare și conştientizarea ...” este parte integrantă din „realizarea de campanii de informare 
publică...”, precum şi pentru faptul că cele două subpuncte nu sunt ordonate în cronologia 
firească a desfăşurării unei campanii de informare. 
Reglementarea este propusă şi ca urmare a regulilor generale în comunicare, conform cărora 
orice campanie de informare are nevoie pentru a fi demarată de un plan de comunicare și de un 
manual de identitate vizuală al produsului pe care dorim să-l comunicăm, iar în etapele 
următoare ale unei campanii se derulează activităţi precum cele de elaborare și distribuire de 
materiale de informare, organizare de evenimente (conferinţe, workshop-uri etc.), campanii 
media (tv, radio,on-line, presa scrisă), publicitate etc. 
Raportat la obiectul de bază al propunerii de reglementare, respectiv compatibilizarea actului 
normativ cu POR 2014-2020, au fost introduse principalele activităţi derulate în implementarea 
Programului Naţional, precum şi a sumelor estimate din fonduri europene structurale și de 
coeziune, pentru realizarea Programului Naţional de cadastru şi carte funciară în perioada 2015-
2023 prin Axa prioritară 11 din POR 2014-2020 - Extinderea geografică a sistemului de 
înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară. Precizăm faptul că, în anexa II a Deciziei 
de punere în aplicare a Comisiei, din 23.06.2015, de aprobare a anumitor elemente din Programul 
Operațional Regional 2014-2020 pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare 
regională în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în 
România - CCI 2014RO16RFOP002, finanțarea totală a Axei prioritare 11 reprezintă 312.891.115 
Euro, din care 265.957.447 Euro reprezintă sprijinul din partea Uniunii, iar 46.933.668 Euro 
reprezintă contrapartida națională. 
De asemenea în anexă a fost completată activitatea privind Instruirea personalului de specialitate 
în domeniul înregistrării sistematice, de la Activitatea 7 - Alte activităţi ce decurg din derularea 
Programului naţional, în sensul includerii și a serviciilor de organizare și logistică pentru realizarea 
sesiunilor de instruire a personalului. Această modificare nu afectează bugetul, întrucât sumele 
alocate acoperă și aceste servicii. 
Proiectul a fost aprobat. 



 

Pag. 39 din 50 
 

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, 
precum și a componenței nominale a Comitetului de amenajare a spațiului maritim 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190376  
Inițiator: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene  
Avizatori: Ministerul Mediului, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, 
Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Apelor și Pădurilor, 
Ministerul Cercetării și Inovării, Ministerul Transporturilor, Ministerul Energiei, Ministerul Culturii 
și Identității Naționale, Ministerul Turismului, Ministerul Comunicațiilor și Societății 
Informaționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării 
Naționale, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene 
 
Sinteză conținut: 
 
Prezentul act normativ stabileşte componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare a 
Comitetului, precum şi procedura şi modul de luare a deciziilor în vederea elaborării şi 
monitorizării implementării planului de amenajare a spaţiului maritim, precum şi componenţa 
nominală a acestuia. 
Componenţa Comitetului este asigurată conform art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2016, 
de câte un membru titular şi un membru supleant, desemnaţi de instituţiile cu atribuţii în 
domeniul de reglementare a Ordonanţei. 
Conform actului normativ, Comitetul are următoarele atribuţii: 
a) elaborarea planului de amenajare a spaţiului maritim;  
b) monitorizarea implementării planului de amenajare a spaţiului maritim. 
Totodată, actul normativ reglementează următoarele: 
- Atribuţiile comitetului de amenajare a spaţiului maritim; 
- Atribuţiile preşedintelui şi ale secretariatului comitetului; 
- Procedura de elaborare şi de monitorizare a implementării planului de amenajare a spaţiului 
maritim; 
- Obligaţiile membrilor comitetului de amenajare a spaţiului maritim şi a membrilor desemnaţi; 
- Modul de convocare şi de oreganizare a şedinţelor comitetului şi procedura de luare a deciziilor 
în cadrul comitetului de amenajare a spaţiului maritim. 
Conform prezentului act normativ, Comitetul de amenajare a spaţiului maritim are obligaţia de a 
defintiva proiectul Planului de amenajare a spaţiului maritim până cel târziu la 1 ianuarie 2020. 
După definitivarea procesului de elaborare a planului de amenajare a spaţiului maritim Comitetul 
asigură consultarea şi implicarea părţilor interesate, a autorităţilor administraţiei publice 
competente şi a publicului vizat. 
Având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a elaborat proiectul de 
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a 
componenţei nominale a Comitetului de amenajare a spaţiului maritim. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente 
evenimentelor organizate cu ocazia întrunirii Consiliului de administrație al Institutului European 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190376
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al Ombudsmanului, Adunării generale a Institutului European al Ombudsmanului, Evenimentului 
Aniversar “20 de ani de la înființarea instituției Avocatul Poporului” și Conferinței internaționale 
privind drepturile omului, în perioada 20-23 septembrie 2017 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190051  
Inițiator: Secretariatul General al Guvernului 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice 
 
Sinteză conținut: 
 
În luna septembrie 2017, Avocatul Poporului va fi gazda unor evenimente organizate în contextul 
celei de-a 20-a aniversări de la înființarea instituției, și anume: 

-  Întrunirea Consiliului de administrație al Institutului European al Ombudsmanului, care 
reunește Ombudsmanii din Europa;  

- Adunarea generală a Institutului European al Ombudsmanului;  
- Evenimentul Aniversar ”20 de ani de la înființarea instituției Avocatul Poporului”; 
-  Conferință internațională privind drepturile omului.  

 Această serie de evenimente, de o importanță majoră, sunt menite să întărească poziția 
instituției în plan internațional și să genereze un amplu schimb de experiență, benefic întăririi 
scopului pentru care a fost înființat Avocatul Poporului: apărarea drepturilor și libertăților 
persoanelor fizice în raport cu instituțiile și autoritățile publice. 
    Instituția Avocatul Poporului va trebui să asigure, următoarele:  
-  transportul intern al participanților;  
- 3 cine cu un nivel de protocol înalt, corespunzător funcțiilor și demnităților ocupate de 
participanți; 
- 3 mese de prânz cu un nivel de protocol înalt, corespunzător funcțiilor și demnităților ocupate 
de participanți; 
- 5 coffee break cu un nivel de protocol înalt, corespunzător funcțiilor și demnităților ocupate de 
participanți; 
-  închiriere sală de conferințe și echipament tehnic, pentru 30 persoane; 
-  pointer pentru videoproiecții; 
-  cadouri pentru invitați; 
- materialele informative și de lucru ale evenimentului: materiale vizuale cu sigla Instituției 
Avocatul Poporului, constând în afișe, pliante, mape etc.; 
 - serviciile de interpretariat în limbile engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă;  
-  fotografi; 
- organizarea și mediatizarea evenimentului, printr-o firmă specializată;  
- asistent pentru îndrumarea invitaților ; 
- badge-uri pentru staff; 
- aranjamente florale pentru sălile în care se vor desfășura evenimentele; 
- bilete pentru transport City Bus; 
- bilete de acces pentru vizită la Palatul Parlamentului. 
Evenimentul va fi organizat în București și se estimează prezența unui număr de 350 de 
participanți, dintre care 200 de participanți străini din organizații internaționale, ombudsmani 
naționali, ombudsmani regionali, respectiv un număr de 150 participanți români, foști Avocați ai 
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Poporului, reprezentanți ai autorităților publice din România și ai corpului diplomatic, 
parlamentari, precum și ai mediului universitar. 
          Având în vedere necesitatea organizării în condiții optime a ,,Întrunirii Consiliului de 
Administrație al EOI; Adunarea generală a EOI; Evenimentul organizat cu prilejul aniversării a 20 
de ani de la înființarea instituției Avocatul Poporului; Conferința internațională privind drepturile 
omului”, prin prezentul act normativ se aprobă stabilirea unor normative specifice de cheltuieli 
privind: 
- transportul intern al participanților internaționali – 89 lei/persoană, cheltuiala totală fiind 
estimată la 17800 lei cu TVA; 
- închirierea unei săli de conferințe și a echipamentului tehnic pentru organizarea evenimentului 
Întrunirea Consiliului de administrație al Institutului European al Ombudsmanului, care reunește 
Ombudsmanii din Europa“, la care vor participa 30 persoane, cheltuiala totală fiind estimată la 
4.000 lei cu TVA; 
-cadouri 50 lei/persoană, cheltuiala totală fiind estimată la 17.500 lei cu TVA; 
- pointer 400 lei cu TVA; 
- 5 coffee break, 25 lei/persoană, cheltuiala totală fiind estimată la 28.250 lei cu TVA; pauzele de 
cafea au fost planificate astfel: 

- Pentru prima zi de evenimente au fost luate în calcul 80 persoane participante; 80*25 
lei 

- Pentru a doua zi de evenimente, au fost prevăzute 2 pauze de cafea, pentru 
evenimentele programate la care vor participa 350 persoane (350*2*25 lei); 

- Pentru a treia zi de evenimente a fost prevăzută o pauză de cafea la care vor participa 
200 persoane (200*25 lei) ; 

- Pentru a patra zi de evenimente a fost prevăzută o pauză de cafea la care vor participa 
150 persoane (150*25 lei) 

Total: 1130*25 lei = 28.250 lei 
- 3 mese de  prânz - 110 lei/persoană, cheltuiala totală fiind estimată la 77.000 lei cu TVA; la 
calculele din anexa 2 s-au avut în vedere următoarele aspecte: 1 prânz pentru 350 persoane; 1 
prînz pentru 200 persoane; 1 prânz pentru 150 persoane; 
- 3 cine - 190 lei/persoană, cheltuiala totală fiind estimată la 136.800 lei cu TVA; 1 cină pentru 
350 persoane, 1 cină pentru 220 persoane, 1 cină de 150 persoane 
- materialele informative și de lucru ale evenimentului – 20 lei/persoană, cheltuiala totală fiind 
estimată la 7.000 de lei cu TVA;  
- materialele promoționale, bannere, badge-uri – 15 lei/persoană, cheltuiala totală fiind estimată 
la 5.250 de lei cu TVA;  
- fotograf – 700 lei/fotograf, cheltuiala totală fiind estimată la 2.100 de lei cu TVA;  
- serviciile de interpretariat în cele 5 limbi oficiale ale  ONU– 2500 lei/2 intepret/limbă/zi (2 zile), 
cheltuiala totală fiind estimată la 25.000 de lei cu TVA; 
 - vizitele la obiective turistice – 50 lei/persoană, cheltuiala totală fiind estimată la 7500 de lei cu 
TVA; 
- organizarea și mediatizarea evenimentului printr-o firmă specializată  45.000 lei cu TVA; 
- asistente pentru îndrumarea invitatilor - 200 lei/persoană/zi, cheltuiala totală fiind estimată la 
1200 lei cu TVA; 
- aranjamente florale pentru sălile în care se vor desfășura evenimentele - 500 lei/aranjament, 
cheltuiala totală fiind estimată la 1500 lei cu TVA. 
        Serviciile ce vor fi asigurate de firma specializată în organizări de evenimente sunt 
următoarele: rezervarea camerelor de hotel; organizarea transportului participanților; rezervarea 
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spațiilor în care se desfășoara evenimentele (săli conferințe, restaurante cină/prânz/coffee 
break); asigurarea serviciilor de catering, interpretare simultană, tipărire materiale promoționale, 
informative și mape de lucru, organizare vizite obiective turistice, asigurare asistentelor pentru 
îndrumarea invitatilor, servicii de fotografiat precum și toate serviciile necesare bunei desfășurări 
a evenimentului. În bugetul de 45.000 lei sunt prevăzute servicii de mediatizare a evenimentului 
prin canale media: radio, tv și presă scrisă, servicii menite să întărească poziția instituției în plan  
intern și internațional și să genereze un amplu schimb de experiență, benefic întăririi scopului 
pentru care a fost înființat Avocatul Poporului: apărarea drepturilor și libertăților persoanelor 
fizice în raport cu instituțiile și autoritățile publice. 
Cele patru evenimentele organizate în perioada 20-23 septembrie 2017 marchează și cea de-a 
20-a Aniversare de la înființarea instituției Avocatul Poporului, instituție de rang constituțional, 
consacrată la nivel internațional sub denumirea de Ombudsman.  
De la adoptarea legii sale, Avocatul Poporului este organizat și funcționează în România 
exercitând un mandat general de apărător al drepturilor și libertăților persoanelor fizice în 
raporturile acestora în special cu autoritățile administrației publice, valorificând tradiția și 
experiența clasicului ombudsman vest-european.  
În majoritatea statelor lumii, instrumentul principal al ombudsmanului îl constituie autoritatea 
lui, puterea de a admonesta și critica, suportul major al opiniei publice, receptivitatea și sprijinul 
tuturor autorităților publice.  
Indiferent de modul și denumirea sub care instituția ombudsman-ului a fost reglementată de 
către fiecare stat în parte, rolul ombudsmanului este, în accepțiunea clasică, acela de apărător al 
drepturilor persoanelor în raporturile acestora cu autoritățile publice, iar mijloacele de exercitare 
ale acestui mandat general variază de la stat la stat. 
De asemenea, având în vedere gradul de expunere mediatică și vizibilitatea internațională a 
evenimentelor, Avocatul Poporului intenționează să promoveze imaginea României vizite la 
obiective turistice pentru participanți. 
          Cheltuielile privind transportul intern al participanților internaționali, închirierea unei săli de 
conferințe, materialele informative și de lucru ale evenimentului, bagde-uri, fotografii, serviciile 
de interpretariat în cele 5 limbi de lucru ale ONU, asistentele pentru îndrumarea invitaților, 
aranjamentele florale, pointer, transportul cu City Bus-ul, vizitele la obiective turistice, serviciile 
de organizare și mediatizare a evenimentului printr-o firmă specializată, prânzurile, cinele, 
cadourile, tratațiile și pauzele de cafea oferite participanților, sunt stabilite prin prezentul act 
normativ. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă 
provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de 
note diplomatice semnate la București la 7 ianuarie 2000, în baza cărora Guvernul Japoniei oferă 
Guvernului României un ajutor nerambursabil în valoare de 500 milioane yeni și a Acordului 
încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System la 1 februarie 2000, 
pentru derularea acestui ajutor 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189995  
Inițiator: Ministerul Educației Naționale 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice 
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Sinteză conținut: 
 
Proiectul susține nevoia de a crea o legătură solidă între educația practică a elevilor cu rezultate 
deosebite în timpul școlii și integrarea lor cu succes în viața profesională. 
        În aceste condiții se resimte acut nevoia funcționării unor astfel de centre care să acorde 
elevilor o pregătire avansată, calificată, mai bine focalizată pe aptitudinile și nevoile lor de 
instruire avansată prin promovarea unor metode și instrumente pentru depistarea valorilor 
autentice și stimularea creativității specifice.  
      Concursurile naționale și participarea elevilor romani la competițiile internaționale de 
informatică sunt argumente care au condus la ideea înființării unor centre de formare în 
informatică,  dotate  cu computere performante, adecvate pregătirii elevilor la un nivel avansat. 
În tradiția de până acum, pregătirea elevilor capabili de performanțe nu a avut, în general, un 
caracter organizat, fiind stimulată, de regulă, în cadrul concursurilor școlare pe discipline. În 
fiecare an, olimpicii la matematică ai României obțin în continuare medalii la Olimpiada 
Internațională de Matematică. Clasamentul pe echipe al competiției rămâne dominat de SUA și 
de țările asiatice, iar România a ocupat locul 13 la nivel mondial și primul loc între țările UE, la 
nivelul anului 2015.  
       Performanța elevilor Japoniei în matematică și științe, comparativ cu cele din alte țări 
membre la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) este impresionantă, 
iar performanța lor, prin comparație cu alte state la testele PISA(Programme for International 
Student Assessment)  este, de asemenea, impresionantă. Această performanță rămâne 
constantă, Japonia fiind în topul clasamentelor internaționale. În acest context, România poate 
învăța din experiența aplicată a Japoniei într-un mod care ar putea transcende diferențele 
culturale. 
 
        În scopul de a menține entuziasmul pentru matematică și științe, sistemul educațional din 
Japonia pune mai mult accent pe experiență câștigată prin:  
 a)  învățare pe bază de observații, experimente, studii, și implicarea elevilor în proiecte cu 
caracter aplicativ, ca modalitate de rezolvare a problemelor; 
 b) asigurarea parteneriatelor între universități, institute de cercetare și muzee, în vederea 
angajării interesului elevilor în domeniul științei și tehnicii;  
c) promovarea intensă a imaginii oamenilor de știință implicați în cercetare, inovare și dezvoltare 
pentru stimularea elevilor către alegerea carierei, fapt ce se repercutează pozitiv în dezvoltarea 
economică a țării.  
 
       Din acest punct de vedere, România poate beneficia în urma unui astfel de parteneriat 
educațional, acesta fiind un determinant pentru dezvoltare economică și sustenabilitate prin: 

- asumarea faptului că educația reprezintă cheia viitorului țării; 

- asigurarea benchmarking-ului în mediul educațional, de afaceri și internațional; 

- dezvoltarea profesională a profesorilor: motor puternic în asigurarea performanțelor 
elevilor; 

focalizarea atenției pe tranziția de la școală la mediul profesional. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
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20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de granturi pentru cercetare-
dezvoltare și inovare “Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I” 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190073  
Inițiator: Ministerul Cercetării și Inovării 
Avizatori: Ministerul Educației Naționale, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și 
Justiției Sociale 
 
Sinteză conținut: 
 
Programul urmărește multiplicarea mai multor efecte pozitive: 
- creșterea competitivității învățământului superior românesc și valorizarea investiției 

naționale în educație; 
- stabilizarea tinerilor dotați intelectual în țară și atragerea acestora către domeniul CDI 

românesc; 
- întinerirea forței de muncă din cercetarea românească, în vederea dezvoltării de noi 

platforme de tehnologii inteligente; 
 
În același timp, programul are un rol important în consolidarea sinergiei inițiativelor derulate din 
fonduri publice pentru educație, instruire, cercetare și carieră în profesii înalt calificate în 
România. 
 
Programul se adresează tinerilor absolvenți care pe parcursul celor 4 ani de liceu au avut rezultate 
deosebite la olimpiade naționale și internaționale, câștigând cel puțin o dată unul din locurile 1, 
2 sau 3 la aceste concursuri de prestigiu. 
 
Programul propune acordarea de granturi CDI individuale cu următoarele valori: 
- între 2.500 şi 3.500 €/an/absolvent pentru elevii premiaţi (locurile 1, 2 şi 3) la Olimpiade 

internaționale; 
- între 1.500 şi 2.500 €/an/absolvent pentru elevii premiaţi (locurile 1, 2 şi 3) la Olimpiade 

naționale.  
 
De asemenea, se mai propune acordarea următoarelor sume suplimentare: 
- maxim 500 euro/an/bursier pentru participarea la evenimente științifice internaționale și/sau 

pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală; 
- maxim 3.500€/an/echipă formată din cel puțin 5 bursieri provenind din una sau mai multe 

universități, pentru materiale, subansamble și subcontractări, pentru realizarea unor 
demonstratoare tehnologice sau promovarea unor idei realizate de această echipă și cu care 
se prezintă și clasifică la concursuri internaționale de prestigiu. 

 
Tinerii beneficiari ai acestor facilităţi au obligativitatea să urmeze o universitate în România și 
după terminarea studiilor de licență să urmeze studii doctorale în România, inclusiv în cotutelă, si 
să lucreze cel puțin 4 ani în activități de dezvoltare tehnologică într-o unitate CDI cu capital 
majoritar de stat (institut sau universitate) sau privat din România. 
 
Proiectul a fost aprobat. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190073
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21. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 211/2017 privind 
distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul 
delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de 
adaptare excepționale destinate producătorilor de lapte și fermierilor din alte sectoare de 
creștere a animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189930  
Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ministerul 
Finanțelor Publice 
 
Sinteză conținut: 
 
Hotărârea Guvernului nr. 211/2017 a intrat în vigoare la data de 12 aprilie 2017, iar termenul 
limită de depunere a actelor și documentelor justificative a fost 2 mai 2017.  
 
Conform structurii dimensionale a fermelor, exploatațiile cu efective între 3 și 9 capete reprezintă 
aproximativ 90% din totalul exploatațiilor de vaci de lapte, exploatații deținute, în general, de 
persoane fizice. Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 211/2017, îndeplinirea condiției de 
livrare/vânzare directă a minimum 4 tone de lapte în perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie 2016, se 
atestă, pentru persoanele fizice, prin depunerea de copii ale filelor din carnetele de comercializare 
a produselor agricole.  
 
Potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare 
a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, carnetele de 
comercializate utilizate se predau la primării. Astfel, pentru livrările/vânzările directe realizate în 
perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie 2016, solicitanții a trebuit să se adreseze primăriilor la care 
au depus carnetele de comercializare utilizate. Această procedură a condus la imposibilitatea 
încadrării în termenul de depunere reglementat în Hotărârea Guvernului nr. 211/2017, a unui 
număr foarte mare de potențiali beneficiari. 
 
Astfel, pentru a crea posibilitatea ca fermierii aflați în situația menționată anterior și pentru 
asigurarea unei capacități ridicate de absorbție a fondurilor europene, se impune inițierea unei 
noi perioade de depunere de cereri, respectiv 7 iunie – 7 iulie 2017. 
 
Luând în considerare stabilirea unei noi perioade de depunere de cereri, precum și prevederile 
penultimei teze de la alin. (1) al art. 1 și ale celei de a doua teze a art. 2 din  Regulamentul delegat 
(UE) 2016/1.613 al Comisiei, se modifică termenul până la care se efectuează plățile ajutoarelor, 
respectiv 30 septembrie 2017, în loc de 30 iunie 2017. 
 
Aceste modificări și măsuri de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 211/2017 nu creează 
discriminări între beneficiarii ajutoarelor de adaptare excepționale destinate producătorilor de 
lapte, având în vedere că rămân aceleași condiții de eligibilitate și că nu s-a efectuat nicio plată. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189930
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22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Naționale pentru românii de 
pretutindeni 2017-2020 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190387  
Inițiator: Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Culturii și 
Identității Naționale, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
 
Sinteză conținut: 
 
Conform prevederilor art. 7 alin. (5) lit. a) din Legea 299/2007 privind sprijinul acordat românilor 
de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile 
art. 1 alin. (3) și art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului 
"Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 
elaborează, în colaborare cu alte instituţii reprezentate în Grupul interministerial pentru românii 
de pretutindeni, strategia multianuală privind relaţia cu românii de pretutindeni, document de 
politici publice care definește strategiile guvernamentale în domeniul menționat. 
 
Având în vedere că strategia precedentă privind relaţia cu românii de pretutindeni a fost adoptată 
pentru perioada 2013 – 2016, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a elaborat Strategia 
naționale privind românii de pretutindeni pentru perioada 2017 – 2020. 
 
Strategia a fost elaborată în conformitate cu prevederile legislației incidente în materie și cu 
prioritățile Programului de guvernare privind politicile pentru diaspora și prioritățile de politică 
externă pe relația cu românii din afara granițelor. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind unele măsuri referitoare la arhiva fostei Direcții Generale 
de Protecție și Anticorupție 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190019  
Inițiator: Ministerul Justiției 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Interne 
 
Sinteză conținut: 
 
Prezentul act normativ răspunde necesităților menționate prin crearea unei Comisii care, cu 
celeritate, trebuie să inventarieze documentele  din arhiva D.G.P.A. și să le predea, potrivit 
specificului acestora, instituțiilor competente cu gestionarea acestora. Astfel, se reglementează 
competența Comisiei de a propune clasificarea, declasificarea, trecerea la un alt nivel de 
clasificare sau de secretizare a documentelor inventariate, respectiv distrugerea acestora, 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190387
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190019
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conform dispozițiilor legale. După declasificarea, respectiv trecerea  acolo unde va fi cazul, la un 
alt nivel de clasificare sau de secretizare a tuturor documentelor din arhiva D.G.P.A.,  Comisia se 
va reîntruni pentru a preda documentele după cum urmează: 
 - dosarele de personal ale foștilor angajați ai D.G.P.A. identificate în arhivă se predau, în 
baza proceselor-verbale de predare-primire, către Administrația Națională a Penitenciarelor;  
 - documente identificate ca având valoare istorică se predau către Arhivele Naționale. 
 Comisia va putea furniza informații din documentele cuprinse în arhiva fostei D.G.P.A., 
dacă există proceduri judiciare în derulare, la cererea instanțelor judecătorești române sau 
străine. 
 De asemenea, se prevede faptul că după împlinirea unui termen de cinci luni de la 
începerea activității Comisiei, persoanele care doresc să consulte documentele din arhivă fostei 
D.G.P.A. referitoare la viața lor privată, vor avea acces la acestea în baza unei solicitări scrise, 
adresată Comisiei. 
 Activitatea Comisiei se va desfășura cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2002, cu 
modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și celorlalte reglementări în materia prelucrării 
informațiilor clasificare și a datelor cu caracter personal. 
 Comisia va fi compusă din 5 persoane, numite prin ordin al  ministrului justiției. Doi dintre 
membrii Comisiei sunt din cadrul Ministerului Justiției, doi propuși de către Secretariatul General 
al Guvernului și unul din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor. 
 Comisia își va desfășura activitatea pentru o perioadă de maximum 3 ani,  cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 182/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 677/2001, 
cu modificările și completările ulterioare, precum și a celorlalte reglementări în materia prelucrării 
informațiilor clasificate și a datelor cu caracter personal. 
 Semestrial, Comisia va întocmi un Raport de activitate, a cărui sinteză va fi făcută publică, 
prin afișarea pe pagina de internet a Ministerului Justiției, după aprobarea de către ministrul 
justiției. Prezentul act normativ prevede și faptul că, la încetarea activității, Comisia va întocmi 
un Raport de activitate, care va fi supus aprobării Guvernului. După aprobarea de către Guvern, 
Raportul de activitate final va fi făcut public.  
 Activitatea Comisiei încetează odată cu aprobarea Raportului final de activitate prevăzut 
de art. 9 alin. (4) din hotărâre. 
 Actul normativ prevede și declasificarea a trei documente emise de Ministerul Justiției în 
anul 2008. 
 Prin declasificarea documentelor cuprinse în anexa nr. 3 la hotărâre, se va asigura accesul, 
în condițiile legii, a unei categorii mai largi de cetățeni la documentele de arhivă. 
 Prin declasificarea informațiilor prezentate în anexa nr. 3, emise în anul 2008 de către 
Ministerul Justiției, se pun în aplicare prevederile art. 24 alin. (4) și (10) din Legea nr. 182/2002, 
cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 19 și art. 20 alin. (1) lit. b) din anexa 
la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea execitării, cu caracter temporar, prin detașare 
în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vaslui de către domnul Isabel Bogdan 
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Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189912  
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne 
Avizatori: -  
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în 
condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vaslui de către domnul Popică Eduard 
Andrei 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189913  
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne 
Avizatori: - 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eliberarea doamnei Ioana Gabriela Costache din funcția 
de consul general, șef al Consulatului General al României la New York 

 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189920  
Inițiator: Ministerul Afacerilor Externe 
Avizatori: - 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
27. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea doamnei Ioana Gabriela Costache în funcția de 
consul general, șef al Consulatului General al României la Montreal 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189921  
Inițiator: Ministerul Afacerilor Externe 
Avizatori: - 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
28. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea domnului Radu Cătălin Dancu în funcția de consul 
general, șef al Consulatului General al României la New York 

 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189922  
Inițiator: Ministerul Afacerilor Externe 
Avizatori: - 
 
Proiectul a fost aprobat. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189912
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IV.     MEMORANDUMURI 
 
1.  MEMORANDUM cu tema: Elemente preliminare de poziţionare a României în perspectiva 
negocierilor privind politica de coeziune post-2020 
 
Inițiator: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, 
Ministrul delegat pentru Fonduri Europene 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice, Ministrul delegat pentru 
Afaceri Europene 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
2.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea soluţiilor temporare privind delegarea serviciilor de 
operare a infrastructurii pentru proiectele finanţate din fonduri europene, în domeniul 
deşeurilor, astfel încât eligibilitatea cheltuielilor deja efectuate să nu fie periclitată şi care să 
asigure funcţionalitatea şi intrarea în uz a proiectelor până la termenul stabilit în Memorandumul 
nr.20/3709/MB/27.02.2017 cu tema: Aprobarea listelor proiectelor nefuncţionale, conform 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr.678/2015, dar nu mai târziu de 31.03.2019 
 
Inițiatori: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, 
Ministrul delegat pentru Fonduri Europene 
Avizatori: Ministerul Mediului, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Autoritatea Naţională 
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
3.  MEMORANDUM cu tema: Măsuri de conformare cu standardul de transparenţă privind 
schimbul de informaţii în scopuri fiscale elaborat de Forumul Global privind Transparenţa şi 
Schimbul de Informaţii în Scopuri Fiscale 
 
Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice,  
Avizatori: Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Externe 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
4.  MEMORANDUM cu tema: Desemnarea Preşedintelui Părţii române la cea de-a VIII-a 
sesiune a Comisiei Mixte interguvernamentale româno-ungare de cooperare economică, 
Budapesta, 2017 
 
Inițiator: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
5.  MEMORANDUM cu tema: Reconfirmarea candidaturii României pentru relocarea la 
Bucureşti a Agenţiei Europene pentru Medicamente şi aprobarea unor măsuri logistice 
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Inițiator: Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Afacerilor Externe, Ministrul delegat 
pentru Afaceri Europene, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Sănătății 
Avizatori: - 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
6.  MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemelor de ajutor de minimis - Programul 
național multianual de microindustrializare, Programul de dezvoltare a activităților de 
comercializare a produselor și serviciilor de piață, Programul național multianual pentru 
dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, 
Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului – în politicile 
economice bugetare și financiare ale statului român 

 
Inițiator: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 
Avizatori: - 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
 
Ședința a continuat cu prezentarea informărilor și a documentelor confidențiale incluse pe 
ordinea de zi și s-a încheiat la ora 15:00. 
 
 
 
 
 
Briefingul de presă susținut de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Alina Petrescu, la finalul ședinței 
de Guvern poate fi accesat aici: http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/briefing-de-presa-
sustinut-de-purtatorul-de-cuvant-al-guvernului-alina-petrescu-la-finalul-edintei-de-
guvern1496239143  
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