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Sinteza rezultatelor activității Ședinței Guvernului din 09 iunie 2017 

 

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

La şedinţa din 09 iunie 2017, ce a început la ora 12:00, au participat:  

 

Sorin Mihai Grindeanu, Prim-ministru,  

Sevil Shhaideh, Viceprim-Ministru, Ministrul 

Dezvoltării Regionale, Administrației Publice 

și Fondurilor Europene, 

Eugen Constantin Uricec, Secretar de Stat la 

Ministerul Mediului, 

Maria Cristina Manda, Secretar de Stat la 

Ministerul Afacerilor Interne, 

Teodor Viorel Meleșcanu, Ministrul 

Afacerilor Externe, 

Nicolae Nasta, Secretar de Stat la Ministerul 

Apărării Naționale, 

Viorel Ștefan, Ministrul Finanțelor Publice, 

Tudorel Toader, Ministrul Justiției, 

Petre Daea, Ministrul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, 

Pavel Năstase, Ministrul Educației Naționale, 

Adrian Marius Rândunică, Secretar de Stat la 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale, 

Mihai Tudose, Ministerul Economiei, 

Iulian Robert Tudorache, Secretar de Stat la 

Ministerul Energiei, 

Dragoș Titea, Secretar de Stat la Ministerul 

Transporturilor, 

Alexandru Petrescu, Ministrul pentru Mediul 

de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, 

Florian Dorel Bodog, Ministrul Sănătății, 

Ioan Vulpescu, Ministrul Culturii și Identității 

Naționale, 

Simona Olimpia Negru, Secretar de Stat la 

Ministerul Apelor și Pădurilor,  

Dan Popescu, Secretar General la Ministerul 

Cercetării și Inovării, 

Augustin Jianu, Ministrul Comunicațiilor și 

Societății Informaționale, 

Cosmin Răzvan Butuza, Secretar de Stat la 

Ministerul Tineretului și Sportului, 

Gheorghe Tomoioagă, Secretar de Stat la 

Ministerul Turismului, 

Veaceslav Șaramet, Secretar de Stat la 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, 

Vicențiu Știr, Secretar de Stat la Ministerul 

Consultării Publice și Dialogului Social, 

Ștefania Bîrlibescu, Secretar de Stat la 

Ministerul pentru Relația cu Parlamentul,  

Luminița Zezeanu, Secretar de Stat la 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor 

Europene, 

Bogdan Mănoiu, Secretar de Stat la 

Ministerul pentru Afaceri Europene, 

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-guvern1497003939  
 
 

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://www.mmediu.gov.ro/categorie/conducere/63
http://www.mai.gov.ro/index03_1.html
http://www.mae.ro/node/39823
http://www.mapn.ro/conducere/drpip/index.php
http://www.mfinante.gov.ro/conducere.html?pagina=acasa
http://www.just.ro/wp-content/uploads/2017/03/Tudorel-Toader-CV_RO.pdf
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-agriculturii-i-dezvoltarii-rurale1499185052
http://www.edu.ro/echipa_conducere
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Minister/2017_CV-Europass-SS_AMR.pdf
http://www.economie.gov.ro/minister/conducere/ministru
http://energie.gov.ro/teams/iulian-robert-tudorache/
http://mt.gov.ro/web14/despre-noi/conducere/minister
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-pentru-mediul-de-afaceri-comert-i-antreprenoriat1499185178
http://www.ms.ro/conducere/
http://www.cultura.ro/ministru
http://apepaduri.gov.ro/conducere/
http://www.research.gov.ro/ro/articol/1970/minister-echipa-de-conducere
https://www.comunicatii.gov.ro/?page_id=2140
http://mts.ro/despre-noi/conducerea/secretar-de-stat-pe-activitati-de-sport/
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/02/CV-Bogdan-Gheorghe-Tomoiaga.pdf
http://www.dprp.gov.ro/veaceslav-saramet/
http://dialogsocial.gov.ro/wp-content/uploads/2015/12/CV-Vicentiu-Stir.pdf
http://mrp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/01/CV_Stefania_Birlibescu.pdf
http://www.mdrap.gov.ro/ministerul/conducere
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-guvern1497003939
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/declaratii-sustinute-de-premierul-sorin-grindeanu-la-inceputul-edintei-de-guvern1497003939
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2. Agenda Şedinței de Guvern şi informaţii privind actele normative dezbătute 
 
 
I.    PROIECTE DE LEGI 
 
1.  PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile 
consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile 
consulare ale României în străinătate 

Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/LG.pdf 
Inițiator: Ministerul Afacerilor Externe 
Avizatori: Ministerul Fianțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
În vederea eliminării neconcordanțelor semnalate anterior, va fi nuanțată formularea alin. (3) al 
art. 8 din Legea nr. 198/2008, în sensul că regimul de gratuitate aplicabil prin efectul legii se 
extinde asupra contravalorii blanchetelor titlurilor de călătorie și asupra cheltuielilor bugetare 
ocazionate de prestarea serviciilor consulare, în cazul tuturor serviciilor nesupuse perceperii de 
taxe consulare, nu doar al celor prevăzute la alin. (1) și (2) ale art. 8. 
 
De asemenea, având în vedere că suma reprezentând contravaloarea blanchetei titlului de 
călătorie nu va mai fi recuperată în nicio situație de la solicitanții acestui tip de document, suma 
în cauză va fi eliminată prin abrogarea nr. crt. 5 de la lit. A din anexă. 
 
Va fi abrogat expres și nr. crt. 1 de la lit. E din anexa la lege, cuprinzând taxa consulară aferentă 
serviciului de înregistrare a cererilor de acordare/redobândire a cetățeniei române în temeiul art. 
10 alin. (1) din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
La art. 11, având ca obiect restituirea taxelor de viză, în formula introductivă se va adăuga situația 
reglementată de art. 10 alin. (1) lit. b), pentru a acoperi cazurile în care plata taxei s-a făcut fără 
just temei sau dintr-o greșită interpretare a legii. 
 
În anexa la lege, modalitatea de recuperare a costurilor aferente consulatelor itinerante va fi 
reglementată distinct de cea aplicabilă cheltuielilor ocazionate de prestarea serviciilor consular 
la sediile misiunilor diplomatice și ale oficiilor consulare din străinătate, prin introducerea unei 
note separate de actuala notă nr. 8. Noua normă va prevedea și un plafon maximal echitabil, în 
cuantum de 20 euro, până la care vor putea fi recuperate cheltuielile respective de la fiecare 
solicitant de servicii consulare. În mod corespunzător se va modifica și art. 12 din lege, pentru 
evidențierea distinctă a sumelor recuperate pentru acoperirea cheltuielilor de organizare a 
consulatelor itinerante, în categoria tarifelor care nu constituie venit la bugetul de stat. 
 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/LG.pdf
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Alte modificări ale textului sunt impuse de logica reglementării și de cerințele de tehnică 
legislativă, ca urmare a revizuirii Legii nr. 198/2008 prin Legea nr. 1/2017. 
 
Astfel, la art. 8 alin. (2), vor fi eliminate situațiile de excepție în care, anterior, anumite servicii 
consulare erau prestate cu titlu gratuit prin efectul legii, dat fiind că, potrivit noii reglementări, 
taxele consulare aferente serviciilor respective au fost eliminate în toate situațiile, lit a)-m) de la 
alin. (2) al art. 8 rămânând astfel fără obiect. 
 
Anexa la lege va fi sistematizată în raport cu noile modificări legislative, prin eliminarea punctelor 
abrogate și regruparea serviciilor consulare supuse în continuare perceperii de taxe consulare în 
funcție de categoriile din care fac parte. 
 
Totodată, din tabelul cuprinzând lista serviciilor și a taxelor consulare, prevăzut în anexă, vor fi 
eliminate contravalorile blanchetelor documentelor de călătorie și se va adăuga, la subsolul 
tabelului, o notă prevăzând modalitatea de stabilire a acestor contravalori prin ordin comun al 
ministrului afacerilor externe și al ministrului finanțelor publice. 
 
La nota nr. 5 din anexă, dat fiind că art. 9 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 69/2002 privind 
unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic de emitere şi punere în circulaţie a 
documentelor electronice de identitate şi rezidenţă, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, prevede deja o modalitate de stabilire a contravalorii blanchetelor viitoarelor modele 
ale cărților de identitate, se va înlocui actuala reglementare (prin ordin comun al ministrului 
afacerilor externe și al ministrului finanțelor publice) cu o trimitere la dispozițiile legale existente. 
 
La secțiunea de note din anexă va fi inclusă și o precizare privind raportarea la normele de drept 
internațional aplicabile, care prevăd reguli speciale în materie de taxare a serviciilor consulare. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
2.  PROIECT DE LEGE pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa Guvernului nr.20/2012 
privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/LG-1.pdf 
Inițiator: Ministerul Transporturilor 
Avizatori: Ministerul Mediului, Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Pentru o transpunere corectă a prevederilor Directivei 2015/2087/CE astfel încât să se asigure 
acoperirea întregului domeniu de aplicare al acesteia, precum si pentru stabilirea 
responsabilităţilor tuturor factorilor implicaţi este necesară transpunerea în legislaţia naţională 
prin lege. 
 
Principalele schimbări propuse prin prezentul act normativ se referă la informaţiile care trebuie 
notificate de nave către ANR, administraţii portuare şi operatorii portuari implicaţi înainte de 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/LG-1.pdf
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intrarea în port, în scopul diminuării descărcării deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii 
în apele naţionale navigabile, în special a descărcărilor ilegale de la navele care utilizează porturile 
româneşti, acestea constituind totodată şi o măsură de monitorizare şi control de către 
Autoritatea Navală Română a cantităţii de deşeuri generate de nave, care urmează a fi predată 
instalaţiilor portuare de preluare. 
 
Administraţiile de porturi au responsabilitatea de a asigura facilităţi de preluare a tuturor 
deşeurilor şi reziduurilor de marfă generate de nave, conform specificaţiilor menţionate in anexa 
prezentului proiect de lege. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
3.  PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind 
cooperarea judiciară internaţională în materie penală 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/LG-2.pdf 
Inițiator: Ministerul Justiției 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministrul delegat pentru 
Afaceri Europene 
 
Sinteză conținut: 
 
Evoluţia permanentă a legislaţiei adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul cooperării 
judiciare în materie penală, precum şi constatarea de către judecători, procurori, poliţişti şi 
reprezentanţii direcţiei de specialitate a Ministerului Justiţiei, a existenţei, la nivelul Legii nr. 
302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, a unor reglementări 
perfectibile au condus la elaborarea prezentului proiect de lege. 
 
Din perspectiva legislaţiei Uniunii Europene proiectul de lege asigură transpunerea, în dreptul 
intern, a două directive. Este vorba despre: 
 

1. Art. 10 alin. (4), (5) și (6) din Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului, din 22 octombrie 2013, privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul 

procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și 

dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a 

comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate, 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 294 din 06.11.2013. Termenul 

de transpunere a directivei este 27 noiembrie 2016. 

2. Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului, din 3 aprilie 2014, privind 

ordinul european de anchetă în materie penală, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene seria L nr. 130 din 01.05.2014. Termenul de transpunere a directivei este 22 mai 

2017. 

Proiectul a fost aprobat. 
 
 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/LG-2.pdf
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II.    PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ 
 
1.  PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru asigurarea participării 
României la procesul de relocare a instituțiilor/agențiilor Uniunii Europene  
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190016  
Inițiator: Secretariatul General al Guvernului 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ministerul 
Finanțelor Publice 
 
Sinteză conținut: 
 
Având în vedere că se dorește formularea rapidă a unei decizii de relocare, astfel încât 
funcționarea agenției să fie cât mai puțin afectată de acest proces, având în vedere necesitatea 
elaborării dosarului de candidatură și identificarea unei clădiri pentru găzduirea sediului EMA, 
prin prezentul act normativ se reglementează următoarele: 

- Crearea cadrului legal prin care Statul Român să realizeze demersurile și să ia măsuri 
pentru identificarea sau selectarea imobilelor necesare pregătirii și participării României 
la procesul de relocare a unor instituții/agenții ale UE; 

- Secretariatul General al Guvernului este instituția mandatată de Statul Român să 
îndeplinească aceste atribuții, sens în care: 
1.  identificarea unui imobil proprietate publică sau privată a statului situat pe teritoriul 

României care să corespundă cerințelor solicitate destinației de sediu al 
instituției/agenției ce urmează a fi relocată; 

2.  inițierea unei proceduri transparente și nediscriminatorii de selecție pe piață a 
imobilului necesar, pe baza condițiilor prevăzute în procedura referitoare la relocarea 
instituțiilor/agențiilor UE, în situația în care nu este identificat un imobil din 
proprietatea statului care să corespundă cerințelor solicitate. 

3.  procedura de selecție se stabilește prin ordin al secretarului general al Guvernului, 
care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu respectarea dispozițiilor 
Comunicării interpretative a Comisiei privind legislația comunitară aplicabilă 
contractelor care nu intră, total sau parțial, sub incidența prevederilor Directivei 
privind achizițiile publice (2006/C 179/02), pe baza condițiilor stabilite de 
instituțiile/agențiile Uniunii Europene. 

În situația câștigării de către România a procesului de relocare, contractul de închiriere se 
negociază și se încheie între instituția/agenția UE și proprietarul imobilului. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
2.  PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii 207/2015 
privind Codul de Procedură Fiscală  
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Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190063 
 
Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene 
 
Sinteză conținut: 
 
În luna mai 2016 a fost adoptată Directiva (UE) 2016/881 a Consiliului din 25 mai 2016 de 
modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii 
în domeniul fiscal. 
 
În scopul combaterii evaziunii fiscale şi a planificării fiscale agresive, această directivă impune 
grupurilor de întreprinderi multinaţionale cerinţe în materie de transparenţă. 
 
Totodată, directiva asigură o concurență loială între grupurile de întreprinderi multinaționale din 
Uniune Europeană și cele din afara acesteia dar care dețin una sau mai multe entități situate în 
Uniunea Europeană, întrucât prin prevederile sale ambele categorii de grupuri sunt supuse 
obligației de raportare. 
 
Astfel, directiva prevede obligaţia grupurilor de întreprinderi multinaţionale de a furniza în 
raportul pentru fiecare ţară în parte, depus pentru fiecare an şi pentru fiecare jurisdicţie fiscală în 
care desfăşoară activităţi economice, cuantumul veniturilor, al profiturilor anterioare impozitării 
veniturilor şi al impozitelor pe venit plătite sau acumulate.  
 
Grupurile de întreprinderi multinaţionale trebuie, de asemenea, să raporteze numărul de salariaţi, 
capitalul declarat, profitul nedistribuit şi imobilizările corporale din fiecare jurisdicţie fiscală.  
 
În plus, grupurile de întreprinderi multinaţionale trebuie să identifice fiecare entitate din cadrul 
grupului care desfăşoară activităţi economice într-o anumită jurisdicţie fiscală şi să furnizeze 
informaţii privind activităţile economice efectuate de fiecare entitate. 
 
Schimbul automat obligatoriu de rapoarte pentru fiecare ţară în parte între statele membre 
include, în fiecare caz, comunicarea unui set definit de informaţii de bază care devin accesibile 
statelor membre în care, pe baza informaţiilor din raportul pentru fiecare ţară în parte, una sau 
mai multe entităţi ale grupului de întreprinderi multinaţionale fie îşi au rezidenţa fiscală, fie sunt 
supuse impozitării pentru activităţile economice desfăşurate prin intermediul unui sediu 
permanent al unui grup de întreprinderi multinaţionale. 
 
Pentru a se asigura un echilibru adecvat între sarcina de raportare şi beneficiile obţinute de 
administraţiile fiscale, numai grupurile de întreprinderi multinaţionale care realizează un venit 
consolidat total mai mare sau egal cu 750 000 000 EUR sau echivalentul aproximativ în moneda 
națională vor fi obligate să prezinte raportul pentru fiecare ţară în parte. Potrivit estimărilor 
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), aproximativ 85-90 la sută dintre 
grupurile de întreprinderi multinaţionale vor fi scutite de îndeplinirea acestei cerinţe, însă raportul 
pentru fiecare ţară în parte va fi totuşi prezentat de grupuri de întreprinderi multinaţionale care 
controlează aproximativ 90 la sută din cifra de afaceri a societăţilor. 
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De asemenea, în contextul în care Directiva (UE) 2016/881 a Consiliului din 25 mai 2016 prevede 
ca statele membre să întreprindă toate măsurile necesare pentru a garanta aplicarea dispoziţiilor 
naţionale adoptate în temeiul prezentei directive, prin implementarea de sancţiuni eficiente, 
proporţionale şi cu efect de descurajare, sunt stabilite sancţiuni pentru încălcarea dispoziţiilor 
referitoare la depunerea rapoartelor pentru fiecare ţară în parte, acestea limitându-se la plafonul 
maxim de 100.000 lei, impus de prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare.   
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI 
 
1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de 
scrisori semnate la Londra la 2 februarie 2017 şi la Bucureşti, la 9 februarie 2017 şi la 13 februarie 
2017 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul 
de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru 
finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la 
Bucureşti la 7 decembrie 2005 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/HG.pdf 
Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Transporturilor 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
La 7 decembrie 2005 s-a semnat la Bucureşti Acordul de împrumut în valoare de 88,79 milioane 
euro si respectiv 204.047.921 lei dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare (BERD) pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a 
municipiului Constanţa, ratificat prin Legea nr.210/2006, cu modificările ulterioare.  
 
Implementarea Proiectului s-a realizat de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România S.A., în calitate de beneficiar şi a avut ca scop finanţarea proiectului de 
construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa.  
 
Împrumutul a fost contractat în două tranşe: o tranşă în lei în valoare de 204 mil.lei, trasă în 
întregime şi o tranşă în euro în valoare de 88,5 mil euro din care a rămas o sumă netrasă de 
10.352,93 euro.  
 
Data disponibilizării ultimei trageri, în valoare de 6.300.721,66 lei, a fost 8 decembrie 2016.     
 
Urmare a schimbului de scrisori semnate la Bucureşti la 2 februarie 2017 şi la Bucureşti la 9 
februarie 2017 şi la 13 februarie 2017 între Ministerul Finanţelor Publice (MFP) şi Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), s-a convenit prezentul amendament, 
însoţit de actualizarea Graficului de rambursare în conformitate cu anularea sumei netrase din 
împrumut.  

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/HG.pdf
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Amendamentul nu este de natură să conducă la sporirea obligaţiilor financiare iniţiale ale 
României faţă de BERD sau să determine noi condiţionalităţi economice faţă de cele convenite 
iniţial.  
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Pomicultură Bistriţa prin desfiinţarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa şi 
modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/HG-1.pdf 
Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
Avizatori: Ministerul Cercetării și Inovării, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul 
Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița prin desființarea 
Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Bistrița, se face conform prevederilor art. 54 alin. (11) 
din Legea nr. 45/2009 și a art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice 
“Gheorghe Ionescu Șișești” și a sistemului de cercetare – dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii, industriei alimentare, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, la propunerea Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu 
Șișești”, prin care se  reglementează  următoarele aspecte: 
-  precizarea cadrului juridic al stațiunii; 
-  delimitarea și stabilirea  patrimoniului unității; 
-  definirea obiectului de activitate funcție de cerințele socio-economice; 
-  identificarea surselor de finanțare a activităților stațiunii; 
-  stabilirea  organelor de conducere ale stațiunii.  
             Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița se reorganizează ca 
instituție de drept public organizată ca instituție publică, cu personalitate juridică, finanțată din 
venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești” prin 
desființarea Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Bistrița. 
 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița administrează suprafața de teren 
domeniul public al statului de 151,3507 ha, indispensabilă activității de cercetare-dezvoltare-
inovare și multiplicării materialului biologic, prevăzută în anexa nr. 3.30. din Legea nr.45/2009, 
cu modificările și completările ulterioare.  
Terenul din administrarea stațiunii a fost evaluat la valoarea de 9.221.760 lei, conform procesului 
verbal de reevaluare din 10.09.2015. 
Bunurile imobile din domeniul public al statului de la punctul 1 din anexa nr.1 și din anexa nr.2 la 
prezenta hotărâre au fost reevaluate conform procesului verbal de reevaluare din 10.09.2015, 
procesului verbal de reevaluare nr.182 din 25.02.2016, raportului de evaluare din 31.12.2011 și 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/HG-1.pdf
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a raportului de evaluare tehnică nr.156 din 18.02.2015, astfel că valoarea de inventar a acestor 
bunuri a fost actualizată conform documentelor amintite. 
Bunurile proprii au fost achiziționate din alte surse decât cele aprobate prin legile bugetare anuale 
și care urmează regulile și principiile fondurilor publice reglementate de Legea nr. 500/2002 
privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea  nr. 69/2010, Legea 
responsabilității fiscal – bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
             Actul normativ prevede modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin: 

 înscrierea valorii de inventar a bunului imobil cu nr.M.F.160734, conform anexei nr. 1, la 
prezenta hotărâre ca urmare a reevaluării terenului, în baza procesului verbal de 
reevaluare din 10.09.2015; 

 actualizarea valorii de inventar a bunurilor din domeniul public al statului în conformitate 
cu prevederile anexelor nr. 1 și nr. 2, ca urmare a reevaluării, în baza procesului verbal de 
reevaluare nr.182 din 25.02.2016, raportului de evaluare din 31.12.2011, raportului de 
evaluare tehnică nr.156 din 18.02.2015 și a raportului de evaluare nr.1276 din 
04.10.2016; 

 scăderea bunurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, reprezentând 
construcții rămase izolate între proprietăți private, în vederea valorificării, și, după caz, 
casării, în condițiile legii, în baza prevederilor art. 31 alin. (9) din Legea nr. 45/2009, având 
în vedere nota justificativă nr.6 din 10.01.2017 a Stațiunii de Cercetare – Dezvoltare 
pentru Pomicultură Bistrița; 

 scăderea bunului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, în vederea 
scoaterii din funcțiune, valorificării și, după caz, a casării, acestuia în conformitate cu 
prevederile Ordonanța Guvernului nr. 112/2000, având în vedere nota justificativă nr.6 
din 10.01.2017 a Stațiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița potrivit 
căreia acesta reprezintă echipamentele centralei termice, înregistrată cu nr. MF116995, 
care au perioada de exploatare expirată. 

      Referitor la cota de 50%, care trebuie încasată de către stațiune din sumele rezultate din 
închirierea bunurilor proprietate publică a statului, aceasta este justă, având în vedere 
următoarele argumente:  

- prevederile art.16 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 sunt: „În cazul în care contractul de 
închiriere se încheie de către titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul să 
încaseze din chirie o cotă-parte între 20-50%, stabilită, după caz, prin hotărâre a 
Guvernului,......., prin care s-a aprobat închirierea.”, de unde se observă clar că înscrierea 
procentului de 50% în propunerile de proiect de act normativ nu contravine legii; 

- stațiunile/institutele sunt finanțate numai din venituri proprii acestea confruntându-se cu 
mari probleme financiare, încasările din chirii contribuind la completarea resurselor de 
finanțare; 

- dotarea tehnică este una depășită fizic și moral, unitățile de cercetare - dezvoltare 
neputând reînnoi dotarea tehnică necesară, având acces limitat la fondurile 
nerambursabile oferite prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. 

    Se prevede ca Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița să aibă 
următoarea dotare privind parcul auto: un autoturism, un autolaborator și un autoturism de 
teren. 
Personalul existent în Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Bistrița este preluat de 
Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița, fără concurs. 

file:///D:/Profiles/Luca.Ciubotaru/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/elena.roman/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00098713.htm
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       Preluarea personalului se face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecția 
drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora 
și ale Statutului personalului de cercetare-dezvoltare. 
  Personalul preluat de Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița, ca urmare 
a desființării Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Bistrița, este exclusiv personal 
contractual, iar prin această desființare nu se efectuează nicio reducere de personal. Criteriile 
care au stat la baza stabilirii numărului maxim de posturi din organigrama Stațiunii de Cercetare-
Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița sunt:  

- dimensiunea funcțională și organizatorică a unității, având în vedere cele două direcții 
importante în care își desfășoară activitatea, care au ca obiect activitățile de cercetare 
științifică și de dezvoltare tehnologică în domeniul culturii cartofului, 

- reînnoirea sau completarea personalului de cercetare, după pensionarea, respectiv 
retragerea din activitate a unei părți din personal, avându-se în vedere asigurarea 
continuității activității de cercetare, 

- necesarul de personal pentru realizarea procedurilor operaționale obligatorii într-o 
instituție publică (achiziții publice, control financiar preventiv, buget finanțe și 
contabilitate, aprovizionare, resurse umane, oficiul juridic, arhivă și secretariat, 
activitatea de transport și pază). 

          Potrivit notei justificativă nr.6/10.01.2017 emisă de Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Pomicultură Bistrița, bunurile din domeniul public al statului nu fac obiectul unor cereri de 
revendicare/restituire, nu sunt grevate de sarcini și nu se află în litigii pe rolul instanțelor 
judecătorești.  
     Scopul prezentului act normativ este acela de a eficientiza activitatea de cercetare–dezvoltare 
desfășurată de stațiune, pe de o parte și o mai bună valorificare comercială  a produselor 
cercetării - dezvoltării, pe de altă parte. 
     Necesitatea și oportunitatea promovării prezentului act normativ, realitatea și corectitudinea 
datelor prezentate aparțin  Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
3.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Combaterea Eroziunii Solului "Mircea Moţoc" Perieni prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-
Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni şi modificarea anexei nr.3 la Hotărârea 
Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/HG-2.pdf 
Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
Avizatori: Ministerul Cercetării și Inovării, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul 
Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului "Mircea 
Moțoc" Perieni, prin desființarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii 
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Solului Perieni, se face conform prevederilor art. 54 alin. (15) din Legea nr. 45/2009 și art. III alin. 
(1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea 
și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești” și a sistemului 
de cercetare – dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare, prin 
hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la propunerea 
Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești”, prin care se  reglementează  
următoarele aspecte: 
-  precizarea cadrului juridic al stațiunii; 
-  delimitarea și stabilirea  patrimoniului unității; 
-  definirea obiectului de activitate funcție de cerințele socio-economice; 
-  identificarea surselor de finanțare a activităților stațiunii; 
-  stabilirea organelor de conducere ale stațiunii.       
    Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului "Mircea Moțoc" Perieni 
se reorganizează ca instituție de drept public organizată ca instituție publică cu personalitate 
juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești”, prin 
desființarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni, 
finanțarea acesteia fiind realizată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin 
bugetul academiei. 
          Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului "Mircea Moțoc" 
Perieni administrează suprafața de teren domeniul public al statului de 825,4727 ha, 
indispensabilă activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic, 
prevăzută în anexa nr. 3.47 din Legea nr. 45/2009.  
           În conformitate cu inventarul terenurilor vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Vaslui și înregistrat la această instituție cu nr. 1630 din 14.04.2009, precum și a adresei 
OCPI nr. 1510/22.02.2017 s-a constatat că suprafața reală aparținând domeniului public al 
statului din administrarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului 
Perieni este de 825,4727 ha, suprafață care corespunde cu suprafața prevăzută în anexa nr. 3.47 
din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, rezultând o diferență de 
suprafață în plus de 6,4727 ha față de suprafața de 819,00 ha înregistrată în inventarul public la 
nr. M.F.117107, astfel încât se impune modificarea descrierii tehnice a bunului imobil înregistrat 
cu nr. MF 117107. 
Terenul din administrarea centrului a fost evaluat la valoarea de 7.094.955 lei, conform 
Raportului de evaluare nr. 133/17.09.2014, înregistrat la Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Combaterea Eroziunii Solului Perieni cu nr. 2054/19.09.2014. 
Bunurile imobile din domeniul public al statului de la punctul 1 din anexa la prezenta hotărâre au 
fost reevaluate conform raportului de evaluare nr. 242 din 31.12.2014, astfel că valoarea de 
inventar a acestor bunuri a fost actualizată conform raportului amintit.   
Conform Certificatului de înregistrare fiscală seria A, nr.0321173 din 13.10.2008, codul unic de 
înregistrare fiscală al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului 
"Mircea Moțoc" Perieni este ”18706530”.  
        Actul normativ prevede modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin 
schimbarea denumirii unității, modificarea codului unic de înregistrare fiscală al stațiunii, 
actualizarea valorilor de inventar a bunurilor imobile prevăzute la punctul 1 din anexa la prezenta 
hotărâre, majorarea suprafeței de 819,00 ha înregistrată în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului 
nr. 1.705/2006, la nr. M.F. 117147 cu 6,4727 ha, conform măsurătorilor și prin înscrierea valorii 
de inventar a acestui imobil, conform anexei, ca urmare a evaluării terenului.  
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          Se prevede ca Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului 
"Mircea Moțoc" Perieni să aibă următoarea dotare privind parcul auto: un autoturism și un 
autovehicul pentru transportul persoanelor din aparatul propriu și pentru activitățile de 
cercetare-dezvoltare două autolaboratoare și două autoturisme de teren. 
Personalul existent în Centrul de Cercetare – Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului 
Perieni este preluat de Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului 
"Mircea Moțoc" Perieni, fără concurs. 
            Preluarea personalului se face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecția 
drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora 
și ale Statutului personalului de cercetare-dezvoltare. 
  Personalul preluat de Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului 
"Mircea Moțoc" Perieni, ca urmare a desființării Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Combaterea Eroziunii Solului Perieni, este exclusiv personal contractual, iar prin această 
desființare nu se efectuează nicio reducere de personal. Criteriile care au stat la baza stabilirii 
numărului maxim de posturi din organigrama Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Combaterea Eroziunii Solului "Mircea Moțoc" Perieni sunt:  

- dimensiunea funcțională și organizatorică a unității, având în vedere cele două direcții 
importante în care își desfăsoară activitatea, care au ca obiect activitățiile de cercetare 
științifică și de dezvoltare tehnologică în domeniul prevenirii și combaterii eroziunii 
solului, 

- reinoirea sau completarea personalului de cercetare, după pensionarea, respectiv 
retragerea din activitate a unei părți din personal, avându-se în vedere asigurarea 
continuității activității de cercetare, 

- necesarul de personal pentru realizarea procedurilor operaționale obligatorii într-o 
instituție publică (achiziții publice, control financiar preventiv, buget finanțe și 
contabilitate, aprovizionare, resurse umane, oficiul juridic, arhivă și secretariat, 
activitatea de transport și pază). 

          Bunurile din domeniul public al statului nu fac obiectul unor cereri de revendicare/restituire, 
nu sunt grevate de sarcini și nu se află în litigii pe rolul instanțelor judecătorești, cu excepția 
terenului cu nr. M.F.117107 pentru care există pe rolul Judecătoriei Bârlad dosarul nr. 
4.885/189/2013, având ca obiect litigiul cu Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe 
Ionescu Șișești” pentru suprafața de 600,00 ha și litigiul pentru suprafața de 9,00 ha pentru care 
se solicită anularea titlurilor de proprietate emise pentru un număr de 15 persoane. 
     Bunurile proprii au fost achiziționate din alte surse decât cele aprobate prin legile bugetare 
anuale și care urmează regulile și principiile fondurilor publice reglementate de Legea nr. 
500/2002 privind finanțele publice și Legea responsabilității fiscal – bugetare nr. 69/2010. 
   Scopul prezentului act normativ este acela de a eficientiza activitatea de cercetare–dezvoltare 
desfășurată de stațiune, pe de o parte și o mai bună valorificare comercială  a produselor 
cercetării - dezvoltării, pe de altă parte. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
4.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de 
identificare ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului de 
Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor-Centrul de Testare a Soiurilor Tâncăbeşti, judeţul 
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Ilfov şi scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor 
terenuri retrocedate, în condițiile legii 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/HGANEXA.pdf 
Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor (ISTIS) este organ de specialitate al 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și funcționează ca instituție publică cu personalitate 
juridică finanțată din subvenții de la bugetul de stat și din venituri proprii pentru cheltuielile de 
capital, materiale și de personal. 
ISTIS este înființat în baza Legii nr. 57/1997 prin reorganizarea Comisiei de Stat pentru Încercarea 
și Omologarea Soiurilor și este  autoritatea națională în domeniul examinării noilor creații 
vegetale, în vederea înregistrării lor în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din 
România. Înregistrarea soiurilor din speciile agricole și horticole în Catalogul oficial național 
permite cultivarea și comercializarea lor pe teritoriul României și a statelor membre ale Uniunii 
Europene.  
Pentru îndeplinirea responsabilităților care îi revin, ISTIS își desfășoară activitatea în cadrul a 24 
de centre de testare a soiurilor(structuri fără personalitate juridică, subordonate) amplasate în 
toate zonele pedoclimatice reprezentative ale României și folosește în acest scop, terenurile și 
clădirile aflate în domeniul public al statului primite în administrare. 
Cu ocazia efectuării măsurătorilor cadastrale și înscrierea în CF nr. 100136, com. Snagov a 
terenurilor și construcțiilor aflate în folosința Centrului de Testare a Soiurilor (CTS) Tâncăbești, 
ISTIS a înregistrat în evidența cantitativ valorică clădirile și terenul curți construcții înscrise în 
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului  la poziția cu nr. MF 34080. Din 
măsurători au rezultat unele diferențe comparativ cu datele din inventar referitor la descrierea 
tehnică a construcțiilor, precum și la adresa imobilului. Construcțiile și terenul aferent au fost 
evaluate/reevaluate în condițiile prevăzute de reglementările actuale în domeniu.  
 
Ca urmare este necesară actualizarea valorilor de inventar și modificarea, după caz, a datelor de 
identificare a bunurilor imobile, în conformitate cu datele înscrise în CF și în documentele de 
evaluare. 
Referitor la terenurile înregistrate în inventarul centralizat la poziția cu nr. MF 34120, 
administratorul acestora solicită corectarea unor erori produse la înscrierea lor în inventar și 
modificarea descrierii tehnice a bunului imobil în cauză, pe baza rezultatelor expertizei judiciare 
validată de instanță, precum și scăderea suprafețelor respective din inventar, ca urmare a 
retrocedării lor către persoanele îndreptățite, anexând în acest sens documente justificative din 
conținutul cărora rezultă următoarele: 
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 46/1991 al Șefului Departamentului Agriculturii de 
Stat, nr. crt. 45 din anexa la ordin, IAS Mogoșoaia a transmis în administrarea Comisiei de Stat 
pentru Încercarea și Omologarea Soiurilor, pentru Centrul de Încercare a Soiurilor Tâncăbești, 
terenuri proprietate de stat cu suprafața totală de 59,37 ha. Terenurile erau destinate pentru 
activități de cercetare și producție agricolă, fiind încadrate în următoarele categorii de folosință, 
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astfel: teren agricol – 57,42 din care, arabil-54,36 ha, pășuni-2,77 ha, livezi-0,29 ha și teren 
neagricol-1,95 ha din care, drumuri-0,74 ha și curți construcții-1,21 ha. 
Cu ocazia inventarierii efectuată în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii și alimentației 
nr. 88/1997 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 
18/1991 astfel cum a fost modificat și completat prin Legea nr. 169/1997, comisia de inventariere 
a constatat că un teren cu suprafața de aprox. 1 ha situat în Tarlaua 14  parcela A 389 aflată în 
administrarea ISTIS era, potrivit declarației reprezentantului acestei instituții, ocupat abuziv de 
către o persoană particulară. Din motive rămase neclare, comisia a ignorat la data întocmirii 
procesului verbal faptul că, prin Sentința civilă nr. 1.277/15.05.1992 pronunțată în dosarul nr. 
2.039/1992 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului Agricol Ilfov, definitivă, s-a respins cererea 
formulată de ISTIS (fost CSIOS) pentru evacuarea prin ordonanță președințială a numiților Dinu 
Andrei și Dinu Tudor de pe terenul ocupat abuziv, precum și faptul că cei doi făcuseră în instanță 
dovada dreptului lor de proprietate asupra  acestuia. În aceste condiții, terenul în cauză a fost 
menținut în mod eronat în evidența ISTIS. 
Eroarea respectivă a fost perpetuată și cu ocazia înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor 
din domeniul public al statului a terenurile inventariate de comisia numită conform Ordinului nr. 
88/1997, acestea fiind înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, la pozițiile cu nr. MF 34080 , respectiv MF 34120. 
 
Tot ca urmare a unei erori de înregistrare produsă la data întocmirii inventarului, terenul curți 
construcții cu suprafața de 1,21 ha (12.100 mp) înscris la poziția cu nr. MF 34080 ca parte 
componentă a bunului imobil „Clădire administrativă Tâncăbești+anexe”, a fost inclus și în 
suprafața de teren înregistrată la poziția cu nr. MF 34120, „Teren suprafață totală Tâncăbești”, 
realizându-se astfel o dublare nejustificată a suprafeței de teren curți construcții aflată în 
folosința Centrului de Testare a Soiurilor(CTS) Tâncăbești.  
Pentru corectarea celor două erori, din care cea referitoare la dubla înregistrare se demonstrează 
aritmetic (suma suprafeței terenurilor înscrise inițial la cele două poziții din inventar, este mai 
mare decât cea preluată de ISTIS de la IAS Mogoșoaia conform Ordinului nr. 46/1991 al Șefului 
Departamentului Agriculturii de Stat, mai sus menționat), ISTIS a propus modificarea descrierii 
tehnice a bunului imobil înregistrat la poziția cu nr. MF 34120 și eliminarea din conținutul acesteia 
a suprafeței de teren care a făcut obiectul Sentinței civile nr. 1.277/15.05.1992 și care, conform 
Titlului de proprietate nr. 47.226/2000, aparținea de drept numitului Dinu Andrei (în prezent, în 
proprietatea fiicei acestuia ca urmare a succesiunii conform CF 103098, com. Snagov), precum și 
a terenului curți construcții cu suprafața de 12.100 mp, pe motiv de dublă înregistrare. 
Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.081/2008 privind modificarea anexei nr. 3 la 
Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, s-au scăzut de la poziția cu nr. MF 34120 și din administrarea ISTIS, 
ca urmare a retrocedării, terenuri cu suprafața totală de 30,12 ha. 
Cu Sentința civilă nr. 6.366/2008, devenită irevocabilă prin Decizia civilă nr. R 447/ 2009 
pronunțată de Tribunalului București, secția a IV – civilă în Dosar nr. 7.391/94/2008,  s-a  dispus 
reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea unor persoane îndreptățite, asupra unui teren 
cu suprafața de 29,88 ha, din care 27,2616 ha pe vechiul amplasament. Prin raportul de expertiză 
extrajudiciară întocmit de către expertul judiciar Zizi DUMITRESCU și validat de instanță, s-a 
constatat că vechiul amplasament corespunde terenului aflat în administrarea Institutului de Stat 
pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor pentru Centrul  pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor 
Tâncăbești, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la 
poziția cu  nr. MF. 34120. În urma măsurătorilor efectuate asupra terenului, după eliminarea 
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suprafeței de teren având categoria de folosință curți – construcții,  prin raport s-a stabilit că 
suprafața de teren existentă în realitate și care îndeplinea condițiile pentru a fi  pusă la dispoziția 
Comisiei locale de fond funciar Snagov, era de 27,2616 ha. 
 
Suprafața de teren, determinată prin raportul de expertiză extrajudiciară, a făcut obiectul 
executării în Dosarul de executare nr. 131/2009, consemnată în Procesul verbal din 06.07.2009 
întocmit de BEJ Viorel ICHIM și a fost predată Comisiei Locale de fond funciar Snagov care, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 947/2006 a Comisiei Județene Ilfov pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a procedat la punerea în posesie a 
persoanelor îndreptățite (Proces verbal de punere în posesie anexat în fotocopie). 
Conform Adresei nr. 12.741/C din 27.07.2016 a OCPI Ilfov numerotările cadastrale din 
documentele de evidență patrimonială al ISTIS se referă la aceleași terenuri menționate în 
raportul de expertiză validat de instanță prin sentința civilă nr. 6.366/15.12.2008 
Prin efectuarea demersurilor propuse de către administratorul terenurilor (29,25 ha suprafața 
rămasă în inventar după punerea în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.081/2008, minus 1,21 
ha suprafață curți construcții înscrisă în CF nr. 100136, com. Snagov, minus 1 ha suprafață 
prevăzută în Sentința civilă nr. 1.277/15.05.1992), suprafața „din acte” a terenului înscris în 
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziția cu nr. MF 34120 devine 
27,04 ha, dar având în vedere măsurătorile efectuate de expertul judiciar și validate de instanță, 
constatăm că aceasta este de 27,2616 ha. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
5.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice 

 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/HGANEXA-1.pdf 
Inițiator: Ministerul Economiei, Autoritatea pentru Protectia Consumatorului 
Avizatori: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Prin hotărâre se stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 151/2015 privind procedura 
insolvenţei persoanelor fizice, sens în care sunt cuprinse prevederi referitoare la: 
- criteriile pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil. Potrivit art. 45 lit. d) din Legea nr. 151/2015, 
preşedintele comisiei de insolvență la nivel central emite, prin decizie, criteriile generale pentru 
stabilirea nivelului de trai rezonabil şi le publică anual. Pentru a veni în sprijinul comisiei de 
insolvență la nivel central , prin proiectul de Hotărâre sunt prevăzute, în mod nelmitativ, o serie 
de repere pentru determinarea acestor criterii. 
Astfel, comisia de insolvență la nivel central va ține seama inclusiv de următoarele: valoarea 
coșului minim lunar de consum, stabilit în baza informaţiilor primite de la organismele 
competente, precum Institutul Naţional de Statistică și/sau Institutul pentru Calitatea Vieţii; 
particularități de ordin financiar, structura pieței forței de muncă pe regiuni; valorea minimă  a 
cheltuielilor profesionale și/sau de școlarizare; prețul utilităților, al alimentelor și produselor de 
bază; componența și structura familiei debitorilorului, prin includerea în aceasta a persoanelor 
aflate în întreţinerea debitorului, a persoanelor cărora debitorul le prestează întreţinere şi a 
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persoanelor care convieţuiesc cu debitorul sau care contribuie la prestarea întreţinerii; existenţa 
sau inexistenţa unor situaţii speciale de sănătate, integritate fizică, a unor dizabilităţi psihice sau 
fizice, în cazul debitorului ori persoanelor cărora le prestează întreţinere sau în cazul persoanei cu 
care convieţuieşte; cheltuielile minime legate de funcționarea și întreținerea unui vehicul 
indispensabil, prin raportare la criteriile prevăzute de art. 3 pct. 2 lit. c) din Lege, dar şi la 
disponibilitatea și costurile folosirii sistemului de transport public sau a unui mijloc de transport 
alternativ şi a costurilor asociate; cheltuielile minime determinate de creşterea, îngrijirea și 
educarea copilului aflat în întreţinerea debitorului sau cu privire la care debitorul prestează 
întreţinere, prin raportare la diferitele stadii de dezvoltare ale acestuia; cerințele minimale ale 
unei locuinţe convenabile, inclusiv cele prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  orice alte elemente pe care Comisia de insolvență la nivel 
central le consideră relevante pentru determinarea criterilor pentru stabilirea valorii cheltuielilor 
pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil; 
- reguli privind procedura administrativă pe bază de plan de rambursare a datoriilor. Sunt 
cuprinse prevederi referitoare la obligațiile debitorilor și ale creditorilor în perioada de 30 de zile 
dintre notificarea creditorilor, în conformitate cu art. 13 alin. (4) din Lege, și data emiterii deciziei 
de admitere în principiu a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei potrivit art. 20 din Lege 
sau, după caz, data la care respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenței rămâne 
definitivă. De asemenea, se specifică condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cererea 
debitorului de deschidere a procedurii insolvenței, precum și aspecte cu privire la ședința de 
ascultare a acestuia.  Actul normativ cuprinde prevederi referitoare la întocmirea planului de 
rambursare, respectiv aspectele pe care administratorul trebuie să le aibă în vedere la întocmirea 
acestuia;  
- aspecte privind organizarea și desfășurarea ședinţelor de conciliere, precum și obligațiile părților 
implicate; 
- alte aspecte procedurale ulterioare votării planului de rambursare a datoriilor, respectiv 
măsurile pe care comisia de insolvență la nivel teritorial trebuie să le întreprindă dacă debitorul a 
solicitat instanței confirmarea planului, conform art. 32 din Lege sau, din contră, dacă nu a 
înaintat o astfel de solicitare. Sunt prevăzute, de asemenea, obligațiile comisiei de insolvență la 
nivel teritorial atunci când planul de rambursare nu a fost aprobat.  
- dispoziții cu privire la administratorii procedurii. Proiectul prevede aspecte privind desemnarea, 
înlocuirea respectiv retragerea administratorului procedurii de pe Lista administratorilor 
procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice; schimbarea sediului 
profesional; refuzul administratorului de a fi desemnat pentru un anumit caz. 
- reguli privind activitatea lichidatorului pentru procedura insolvenței precum și drepturile și 
obligațiile debitorului în procedura judiciară de insolvență prin lichidarea activelor debitorului; 
- aspecte privind perioada de supraveghere postprocedură judiciară de insolvenţă prin lichidare 
de active; 
- tipurile onorariilor pentru administratorul procedurii, lichidatorilor și evaluatorilor, precum şi 
cuantumul minim şi maxim al acestor onorarii. Potrivit actului normativ, costurile aferente 
onorariilor administratorilor și lichidatorilor pentru procedura insolvenței și evaluatorilor din Lista 
evaluatorilor autorizați pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice se suportă de la bugetul 
de stat, prin bugetul ANPC, prin bugetul Ministerului Economiei. Onorariul administratorului 
procedurii se stabilește de comisia de insolvență la nivel teritorial și va consta într-o sumă fixă, în 
cuantum cuprins între 100 lei și 500 lei, TVA inclus, care se va achita lunar. Onorariul lunar se 
stabilește în funcție de complexitatea situaței financiare a debitorului, a structurii patrimoniului 
acestuia și a activității care urmează a fi desfășurată de administrator. Onorariul lichidatorului 
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pentru procedura insolvenței persoanelor fizice se stabilește de instanță și va consta într-o sumă 
fixă, în cuantum cuprins între 100 lei și 500 lei, TVA inclus, care se va achita lunar. Onorariul lunar 
se stabilește în funcție de complexitatea situaței financiare a debitorului, a structurii patrimoniului 
acestuia și a activității care urmează a fi desfășurată de lichidator. Onorariile pentru expertizele 
efectuate de evaluatorii din Lista evaluatorilor autorizați pentru procedura insolvenţei 
persoanelor fizice se stabilesc în sumă fixă, într-un cuantum cuprins între 100 lei și 500 lei, TVA 
inclus, în funcție de complexitate;  
  - aspecte privind publicitatea prin Buletinul procedurilor de insolvență – Secțiunea Debitori 
persoane fizice. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
6.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 
pentru S. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/NFHG-9.pdf 
Inițiator: Ministerul Economiei 
Avizatori: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Finanțelor Publice 
 
Sinteză conținut: 
 
Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru S. UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE 
S.A., operator economic ce desfasoara activități în domeniul industriei de aparare, s-a realizat 
avându-se în vedere următoarele: 
 
 venituri totale în valoare de 8.022 mii lei, în creștere cu 482 mii lei față de nivelul realizat în 

anul 2016, fiind compuse din: venituri din exploatare în sumă de 8.016 mii lei și venituri 
financiare în sumă de 6 mii lei; 

 cheltuielile totale în valoare de 12.416 mii lei, în creștere cu 239 mii lei față de nivelul realizat 
în anul 2016, fiind compuse din: 
a) cheltuieli cu bunuri si servicii în sumă de 4.439 mii lei, în scădere cu 65 mii lei față de nivelul 

realizat în anul 2016; 
b) cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate  în sumă de 202 mii lei; 
c) cheltuieli cu personalul, în sumă de 2.331 mii lei, în creștere cu 218 mii lei față de nivelul 

aprobat în 2016. Majorarea cheltuielilor de natura salariala s-a efectuat in conformitate 
cu prevederile art. 59, alin. (1), lit. a), c) și e) din Legea nr. 6/2017 a bugetului stat pe anul 
2017; 

d) alte cheltuieli de exploatare în sumă de 5.430 mii lei, în scădere cu 50 mii lei față de nivelul 
realizat în 2016; 

e) cheltuieli financiare în sumă de 14 mii lei, în scădere cu 46 mii lei față de nivelul realizat 
în 2016; 

 responsabilitatea stabilirii cheltuielilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
specifice activității societății, revine conducerii acesteia; 

 pierderea estimată în anul 2017 este de 4.394 mii lei, în scădere cu 242 mii lei față de nivelul 
realizat în anul 2016; 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/NFHG-9.pdf
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 scăderea plaţilor restante față de bugetul aprobat în 2016, conform Memorandumului 
aprobat de Guvern cu tema “Măsuri ce trebuie avute în vedere la elaborarea bugetelor de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2017”; 

 proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus prevederilor H.G. nr. 1151/2012 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului 
financiar de gestiune. 

 
Proiectul a fost aprobat. 
 
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 
pentru Societatea ''CUPRU MIN '' S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/NFHG-1.pdf 
Inițiator: Ministerul Economiei 
Avizatori: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Finanțelor Publice 
 
Sinteză conținut: 
 
Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru S. „CUPRU MIN” S.A. Abrud, 
operator economic cu obiect de activitate in domeniul exploatării și livrării în forme specifice a 
resurselor/rezervelor de minereu cuprifer din perimetrul minier Rosia Poieni, precum și 
producerea și comercializarea agregatelor de carieră, operaţiuni de perforare și derocare cu 
materiale explozive  și asistenţă tehnică în domeniul minier, s-a realizat avandu-se in vedere 
urmatoarele: 

 veniturile totale sunt în sumă de 163.448 mii lei, în creștere cu 24.086 mii lei față de nivelul 
realizat în anul 2016. Aceasta majorare se datoreaza creșterii producției fizice de 
concentrat de cupru cu 8% față de realizările anului 2016, de la 37.846 tone la 40.874 
tone, precum și creșterii producției de cupru cu 2,18% față de realizările anului 2016, de 
la 7.800 la 7.970 tone; 

 cheltuielile totale sunt în sumă de 158.822 mii lei, în creștere cu 23.405 mii lei față de 
nivelul realizat în anul 2016, fiind compuse din: 
a) cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 79.220 mii lei, la preliminarea cărora s-a avut 

în vedere cresterea cheltuielilor cu materiale consumabile, determinată de creșterea 
producției și de necesitatea efectuării lucrărilor de blindare a morilor, care nu au fost 
efectuate în anul trecut, majorarea cheltuielilor cu reparațiile datorată uzurii avansate 
a utilajelor existente, și altele; 

b) cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate în sumă de 8.182 mii lei; 
c) cheltuieli cu personalul, în sumă de 42.872 mii lei. Majorarea cheltuielilor de natură 

salarială s-a efectuat în conformitate cu prevederile art. 59, alin. (7) din Legea nr. 
6/2017 a bugetului stat pe anul 2017; 

d) alte cheltuieli de exploatare în sumă de 28.348 mii lei, în creștere cu 3.497 mii lei față 
de nivelul realizat în 2016; 

e) cheltuieli financiare în sumă de 200 mii lei, în creștere cu 87 mii lei față de nivelul 
realizat în 2016. 

 responsabilitatea stabilirii cheltuielilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

specifice activității societății, revine conducerii acesteia; 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/NFHG-1.pdf
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 rezultatul brut estimat în sumă de 4.626 mii lei, în creștere cu 681 mii lei față de nivelul 
realizat în 2016; 

 societatea nu are plăți restante; 
 proiectul de buget de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune, 

conform prevederilor H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune. 

 
Proiectul a fost aprobat. 
 
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 
pentru Societatea ''CONVERSMIN'' S.A Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/NFHG-2.pdf 
Inițiator: Ministerul Economiei 
Avizatori: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Finanțelor Publice 
 
Sinteză conținut: 
 
        Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru societatea CONVERSMIN 
S.A. Bucuresti, operator economic ce are ca scop managementul activitatii de închidere a minelor 
și de refacere a zonelor afectate prin următoarele direcții prioritare: proiectare, conservare, 
închidere subterană, ecologizare, monitorizarea factorilor de mediu, valorificarea materialelor 
recuperabile, asistență tehnică și dialogul cu comunitățile locale, s-a realizat avându-se în vedere 
următoarele: 

 veniturile totale sunt în sumă de 38.651 mii lei, în scădere cu 24.050 mii lei față de 
nivelul realizat în anul 2016, fiind compuse din: 

a) venituri aferente „Programului anual de conservare, închidere, reconstrucţie  ecologică şi 
activităţi postînchidere a minelor” în valoare de  33.300 mii lei; 

b) venituri proprii în sumă de 8.166 mii lei, din care: 2.735 mii lei din administrarea 
programului anual, 80 mii lei din activitatea de consultanță acordată  pentru asigurarea 
implementării proiectului de închidere și ecologizare a obiectivelor miniere prevăzute în 
anexa HG nr. 1241/2011 și 5.301 mii lei suma aferentă altor activități desfășurate de 
societate în nume propriu (ex.: asistență tehnică pentru lucrări de închidere și conservare 
a obiectivelor miniere etc) și 50 mii lei venituri financiare;      

 cheltuielile totale în sumă de 38.646 mii lei, în scădere cu 25.632 mii lei față de 
nivelul realizat în anul 2016, din care cheltuieli proprii în valoare de 8.161 mii lei, 
care includ în principal: 

a) cheltuieli privind stocurile (cheltuieli cu materiale consumabile, obiecte de inventar) în 
sumă de 280 mii lei, reduse cu 10 mii lei față nivelul realizat în anul 2016; 

b) cheltuieli cu serviciile prestate de terti (cheltuieli cu chiriile, cu reparații, cu asigurării) în 
sumă de 264 mii lei; 

c) cheltuieli cu alte servicii prestate de terti (cheltuieli privind consultanța juridică, cheltuieli 
cu protocol, reclamă și publicitate) în sumă de 973 mii lei; 

d) cheltuieli cu impozite și taxe (taxe de timbru, taxa acreditare laborator etc.) în sumă de 
50 mii lei;  

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/NFHG-2.pdf
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e) cheltuieli de natură salarială în sumă de 4.686 mii lei, prevăzute pentru un nr. mediu de 
90 de salariați și un câștig mediu de 3.969 lei pe salariat. Bonusurile sunt în valoare de 
399 mii lei și cuprind tichete de masă (208 mii lei), alte drepturi conform C.C.M. (5 mii lei) 
și cheltuieli sociale (186 mii lei); 

f) cheltuielile aferente contractului de mandat și al altor organe de conducere și control, 
comisii și comitete (contract mandat director general, consiliul de administrație, comitete 
consultative, comisie cenzori) în sumă de 540 mii lei, în scădere cu 35 mii lei, față de 
nivelul aprobat în 2016; 
 cheltuieli pentru investițiile în sumă de 220 mii lei reprezintă dotări independente 

(tehnica de calcul, echipamente, etc). Suma va fi suportată din surse proprii, 
constituite din amortizarea mijloacelor fixe și din rezervele constituite la dispoziţia 
societății; 

 responsabilitatea stabilirii cheltuielilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
specifice activității societății, revine conducerii acesteia; 

 societatea nu are plăți restante; 
proiectul de buget de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune, conform 
prevederilor H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de 
organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 
pentru Compania Naţională Romarm S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/NFHG-3.pdf 
Inițiator: Ministerul Economiei 
Avizatori: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Finanțelor Publice 
 
Sinteză conținut: 
 
Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională ROMARM 
S.A., operator economic ce desfasoara activitati in domeniul industriei de aparare, s-a realizat 
avându-se în vedere urmatoarele: 
 veniturile totale în valoare de 138.580 mii lei sunt în creștere cu 13.580 mii lei față de nivelul 

realizat în anul 2016, fiind compuse din venituri din exploatare în sumă de 125.860 mii lei și 
venituri financiare în valoare de 12.720 mii. Principalii factori care au influentat estimarea 
creșterii veniturilor sunt: 

► creşterea valorică a unor contracte externe prin reluarea şi dezvoltarea relaţiilor pe pieţe de 
perspectivă (Egipt, Indonezia, Malaiezia, Tailanda, Liban, Azerbaidjan, Bulgaria); creşterea 
exporturilor  către beneficiarii tradiţionali din S.U.A.; valoarea contractelor încheiate la export 
este peste 206 mil. USD; 
► dezvoltarea relaţiilor comerciale la export indirect realizat prin firme româneşti abilitate; 
►  acordurile-cadru incheiate cu  M.Ap.N.; 
► dezvoltarea activităţii in domeniul cercetare-dezvoltare cu noi proiecte, precum şi continuarea 
proiectelor începute în anul 2011;  

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/NFHG-3.pdf
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► comisioanele incasate pentru exporturile de produse speciale şi importurile de materii prime şi 
materiale necesare pentru realizarea de către filiale a produselor ce fac obiectul exporturilor 
directe sau indirecte. 
 cheltuielile totale în valoare de 138.380 mii lei, în creștere cu 13.545 mii lei față de nivelul 

realizat în anul 2016, sunt compuse în principal din: 
A. cheltuieli de exploatare în sumă de  127.796 mii lei, în creștere cu 23.561 mii lei față de 

nivelul realizat anul anterior, creștere datorată in principal majorării următoarelor 
categorii de cheltuieli: 
a) cheltuieli cu materiale consumabile în valoare de 238 mii lei, în creștere cu 138 mii 

lei față de nivelul realizat al anului anterior; 
b) cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar în sumă 177 mii lei, în 

creștere cu 127 mii lei față de nivelul realizat al anului 2016; 
c) cheltuieli privind mărfurile în valoare de 107.654 mii lei, în creștere cu 17.554 mii 

lei față de nivelul realizat în anul 2016; 
d) cheltuieli privind serviciile executate de terţi în valoare de 293 mii lei, datorită 

creșterii cheltuielilor din structură, în creștere cu 223 mii lei față de nivelul realizat 
în anul 2016; 

e) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate în valoare de 312 mii lei, în creștere cu 
162 mii lei față de nivelul realizat în anul 2016, datorită necesităţii de promovare a 
produselor prin participarea  la târguri internaţionale de profil; 

f) cheltuieli cu personalul în sumă de 6.834, în creștere cu 682 mii lei față de nivelul 
aprobat în anul 2016, care sunt estimate conform prevederilor art. 59 alin. (7) din 
Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017.  

B. cheltuieli financiare în sumă de  10.584 mii lei, în scădere cu 10.016 mii lei față de 
nivelul realizat în anul anterior; 

 responsabilitatea stabilirii cheltuielilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
specifice activității societății, revine conducerii acesteia; 
 profitul brut în sumă de 200 mii lei, în creștere cu 35 mii lei față de nivelul realizat în anul 

2016; 
 compania nu are plăți restante; 

proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus prevederilor H.G. nr. 1151/2012 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului 
financiar de gestiune. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 
pentru Societatea Naţională a Sării S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/NFHG-7.pdf 
Inițiator: Ministerul Economiei 
Avizatori: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Finanțelor Publice 
 
Sinteză conținut: 
Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională a Sării - 
S.A., operator economic ce are ca scop activităţi privind producerea și comercializarea sării și a 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/NFHG-7.pdf
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altor produse pe baza de sare, fiind definită ca “societate de interes strategic”, s-a realizat, 
avându-se în vedere următoarele: 
 

 cifra de afaceri este determinată preponderent de vânzările de produse 
finite (sare și calcar) urmate de veniturile din activitatea de turism 
(vizitări mine, stranduri și diverse servicii de recreere), vânzări de produse 
și mărfuri prin depozitele proprii de desfacere și/sau cu amănuntul prin 
magazine și spații destinate alimentației publice (baruri și restaurante); 

 veniturile totale în sumă de 338.943 mii lei, în creștere cu 22.900 mii lei 
față de nivelul realizat în anul 2016, sunt compuse din venituri din 
exploatare în sumă de  338.442 mii lei și din venituri financiare în sumă 
de 501 mii lei: 

a) veniturile din exploatare cuprind, în principal, veniturile din vânzarea produselor finite (sare 
soluție cu o creștere cu 1.314 mii lei față de anul 2016, calcar cu o creștere cu 1.374 mii lei 
față de anul 2016, sare alimentară cu o creștere cu 6.798 mii lei față de anul 2016, sare 
pentru tratamentul apei cu o creștere cu 402 mii lei față de anul 2016, precum și sarea 
pentru deszăpezire cu o creștere cu 27.208 mii lei față de anul 2016), venituri din servicii 
prestate, respectiv transportul sării soluție pe conducte către combinatele chimice din 
județul Valcea, având o creștere de 61 mii lei față de nivelul realizat în anul 2016; 

b) veniturile financiare cuprind veniturile din dobânzi în sumă de 481 mii lei și alte venituri 
financiare în valoare de 20 mii lei. 

 cheltuielile totale în suma de 280.919 mii lei, în creștere cu 22.622 mii lei 
față de nivelul realizat în anul 2016, sunt compuse în principal din: 

a) cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 114.406 mii lei, care cuprind cheltuieli cu 
materiile prime, materialele consumabile care se referă în principal la materialele 
specifice activității de minerit: iodat de potasiu, capse, explozibil, ambalaje destinate 
producției pentru industria alimentară, cheltuieli cu combustibilul (fluid izolant, păcură 
etc.), piese de schimb pentru întreținere în regie proprie sau cu terții și alte materiale 
specifice produselor destinate desfacerii în funcție de cerințele de piață și pentru 
satisfacerea clienților interni și externi ai societății. 

b) cheltuieli cu servicii executate de terți în sumă de 55.289 mii lei, care includ cheltuieli 
cu reparațiile și întreținerea utilajelor executate de terți, servicii de pază, servicii de 
transport marfă și persoane, servicii cu pregătirea profesională, servicii de asigurări, 
cheltuieli cu chirii, cotizații la organisme internaționale în domeniul resurselor minerale 
(EUSALT), etc. 

c) cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate în suma de 8.289 mii lei care includ 
obligaţiile de plată la bugetele locale, fond de mediu, cheltuieli cu redevenţa minieră 
(s-au luat în calcul prevederile licențelor de exploatare în vigoare); 

d) cheltuieli cu personalul în sumă de 117.910 mii lei, în creștere cu 17.150 mii lei față de 
nivelul aprobat în anul 2016, estimate conform prevederilor art. 59, alin. (7) din Legea 
nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017. Suma de 117.910 mii lei, mii lei, se 
compune din:          

- cheltuieli de natură salarială, în valoare de 87.256 mii lei;  
- alte cheltuieli cu personalul, în sumă de 9.718 mii lei;  
 
- cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și 
comitete în sumă de 999 mii lei; 
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- cheltuieli cu asigurările și protecția socială în sumă de 19.937 mii lei; 
e) alte cheltuieli de exploatare in suma de 40.313 mii lei; 
 responsabilitatea stabilirii cheltuielilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

specifice activității societății, revine conducerii acesteia; 
 societatea nu are plăți restante;  

proiectul bugetului de venituri și cheltuieli nu a fost supus prevederilor H.G. nr. 1151/2012 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului 
financiar de gestiune. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 
pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/NFHG-6.pdf 
Inițiator: Ministerul Economiei 
Avizatori: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Finanțelor Publice 
 
Sinteză conținut: 
 
Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională a Apelor 
Minerale - S.A., operator economic ce are ca scop aplicarea strategiei naţionale stabilite pentru 
exploatarea zacamintelor hidrominerale și substanţe asociate, s-a realizat, avându-se în vedere 
următoarele: 
 asigurarea condiţiilor pentru valorificarea raţională a resurselor de ape minerale naturale de 

consum alimentar şi balneoterapeutic din România, protejarea acestora, în paralel cu 
satisfacerea necesarului de ape minerale naturale de consum alimentar şi balneoterapeutice 
pe termen mediu şi lung, în condiţiile pieţei libere, în concordanţă cu obiectivele politice 
comunitare din domeniul mediului, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile; 

 importanța apelor minerale naturale de consum alimentar şi balneoterapeutic, respectiv 
acestea reprezintă: 

     - substanţe minerale naturale de interes strategic, cu importanţa socială deosebită pentru 
populaţia ţării (consum alimentar şi asigurarea sănătăţii populaţiei);  
      - singurele substanţe minerale naturale care se regenerează în condiţiile asigurării unei 
exploatări raţionale şi a unei protecţii corespunzătoare (hidrogeologice şi sanitare); 
- apele naturale care în condiţii de calamitate (accidente nucleare, cutremure, inundaţii, poluări 
locale şi regionale) pot fi consumate de către populaţie; 
- baza de materii prime care asigură în prezent dezvoltarea unei puternice industrii naţionale de 
îmbuteliere a apelor minerale naturale de consum alimentar, precum şi de dezvoltare a unei reţele 
naţionale de turism balnear.  
 interesul naţional strategic al apelor minerale naturale care impune asigurarea unei stricte 

exploatări raţionale a zăcămintelor, abordarea unitară şi coerentă a acestei activităţi şi 
aplicarea unor criterii ştiinţifice de protecţie a zăcămintelor în exploatare, dată fiind 
vulnerabilitatea acestora şi lipsa de alternativă pentru apă „ca bun alimentar”; 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/NFHG-6.pdf
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 importanța societății în domeniul extracţiei şi livrării apei minerale naturale pentru 
îmbuteliere, deţinând circa 60-70 % din cantităţile extrase şi livrate ca materie primă-produs 
minier, societăţilor comerciale de profil; 

 exploatarea, pe baza licenţelor de concesiune a 32 de perimetre pentru extracţia apei 
minerale naturale destinată îmbutelierii, apei minerale pentru balneaţie şi a extracţiei 
dioxidului de carbon natural utilizat în balneaţie şi lichefiere, societatea deţinând 12 licenţe 
de concesiune pentru explorare; 

 activitățile desfășurate de societate constau în: 
      - efectuarea de activități de prospecţiune, explorare, dezvoltare realizate în perimetrele în care 
s-a obţinut licenţa, şi implică, în principal, identificarea structurilor cu potenţial hidromineral, 
execuţia de foraje sau captări de izvoare, monitorizarea calitativă şi cantitativă a surselor de apă 
(forajelor şi captărilor) executate, precum şi promovarea de rezerve exploatabile, cu potenţial de 
valorificare economică. Spre deosebire de alte ape, apa minerală naturală nu poate fi tratată 
pentru potabilizare, ea trebuind să fie pură la sursă, aceasta fiind una dintre calităţile din care 
rezidă valoarea intrinsecă a acesteia. 
      Activitatea de explorare geologică este singura activitate în care şi rezultatele negative sunt 
acceptate ca un obiectiv atins al cercetării, asumat din stadiul de proiectare (creşterea gradului 
de cunoaştere al unei zone, care deşi prezintă unele indicii favorabile pentru descoperirea unor 
substanţe minerale utile, în urma explorării s-a dovedit că acestea nu prezintă interes pentru o 
valorificare economică); 
      - efectuarea de activități de proiectare, expertizare, protecţia mediului, analize de laborator, 
activităţi balneare şi orice alte activităţi şi servicii necesare realizării obiectului principal de 
activitate (exploatarea şi valorificarea substanţelor minerale din zăcămintele încredinţate spre 
administrare prin efectuare de acte de comerţ); 
        - efectuarea de activități de comerţ intern şi extern pentru aprovizionare şi pentru 
valorificarea produselor obţinute din activitatea societății. 
      Activitatea de extracţie şi livrare este o activitate continuă, în care trebuie să se asigure o 
anumită cantitate şi calitate de apă minerală către beneficiar. Orice întrerupere poate avea efecte 
dezastruoase din punct de vedere economic, ce pot conduce la scoaterea de pe piaţă a 
operatorului care valorifică apa minerală naturală, fie că e vorba de o unitate de îmbuteliere sau 
de un stabiliment balnear. 
Una dintre cele mai importante particularităţi ale activităţii de exploatare a apei minerale 
naturale este aceea că, în conformitate atât cu legislatia romaneasca, cât şi cu cea europeana, 
pentru o sursa de apă minerală naturală se poate încheia contract de vânzare-cumpărare cu un 
singur îmbuteliator, respectiv cu Societatea Naţională a Apelor Minerale-S.A., fiind din acest 
punct de vedere un furnizor captiv.  
Consecinţele acestui fapt sunt: 
        - imposibilitatea de a creşte gradul de valorificare al unei surse de apă minerală naturală 
pentru care există contract de vânzare-cumpărare cu o societate de îmbuteliere, prin livrarea 
surplusului de apă neîmbuteliat de aceasta, către alt beneficiar; 
        - orice reziliere a unui contract de vânzare-cumpărare încheiat cu o societate comercială de 
îmbuteliere aflată în impas financiar (insolvenţă, faliment, etc.) generează prejudicii incalculabile, 
intervalul de timp necesar pentru parcurgerea tuturor etapelor impuse de legislaţia în vigoare 
pentru încheierea unui nou contract cu o altă societate de îmbuteliere care să-şi construiască 
propria fabrică, fiind extrem de mare. 
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In acest context economic nefavorabil Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A. a reuşit să 
crească cantitatea contractată preliminată în anul 2017, faţă de anul 2016 de la 1.075.318 mii 
litri la 1.116.000 mii litri.  
Scăderea puterii de cumpărare, a condus la faptul că o parte dintre consumatorii de apă 
îmbuteliată și-au îndreptat atenţia către apele de izvor şi de masă, mai ieftine, în detrimentul 
apelor minerale tradiţionale. Costurile scăzute ale activităţii de exploatare şi apropierea surselor 
de marile aglomeraţii urbane cu implicaţii directe în scăderea cheltuielilor de transport, dar mai 
ales faptul că apele respective nu intră în sfera de aplicare a prevederilor Legii minelor, şi, ca 
atare, sunt scutite de redevenţe miniere, conduc la un preţ de producţie cu mult mai mic decît al 
apelor minerale naturale. 
Chiar și în aceste condiții, având în vedere cele prezentate mai sus, în proiectul de buget de 
venituri şi cheltuieli  pentru anul 2017, cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale au o  scadere 
semnificativa faţa de anul 2016, de la un realizat de 838 lei la un estimat in anul 2017 de 836 lei, 
acest lucru datorându-se preocuparii nemijlocite a managementului societatii de scadere a 
cheltuielior totale sau de menținere a acestora la realizatul anilor precedenti, în raport cu 
creșterea veniturilor totale. 

 veniturile totale sunt în sumă de 39.074 mii lei în creștere cu 1.494 mii lei, față de 
nivelul realizat în anul 2016, compuse din venituri din exploatare în sumă de 39.024 
mii lei și din venituri financiare în sumă de 50 mii lei; 

 cheltuielile totale sunt în sumă de 32.649 mii lei, în creștere cu 1.168 mii lei față de 
nivelul realizat în anul 2016, compuse în principal din:  

      a) cheltuieli privind stocurile în valoare de 1.170 mii lei,  în creștere cu 95 mii lei  față de  nivelul 
realizat în anul 2016; 

b)  cheltuielile privind serviciile executate de terţi în sumă de 1.190 mii lei, în scădere cu 41 
mii lei (3,41 %), față de nivelul realizat în anul 2016; 

c) cheltuieli cu alte servicii executate de terţi în sumă de 1.887 mii lei, în creștere față de 
realizatul anului 2016 cu 332 mii lei (14,92%); 

d) cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 19.730 mii lei, în creștere 
cu 572 mii lei, față de nivelul realizat în anul 2016; 

e) cheltuielile cu salariile sunt în sumă de 4.924 mii lei, în creștere cu 810 mii lei și sunt 
estimate conform prevederilor art. 59, alin. (7) din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat 
pe anul 2017. Suma de 4.924 mii lei, se compune din: salarii de bază în valoare de 4.161 
mii lei (salariile de baza aprobate în anul 2016 au fost indexate cu 16%) și sporuri, prime 
şi alte bonificaţii aferente salariului de bază în valoare de 763 mii lei (creștere în sumă de 
93 mii lei -13,88 % față de nivelul aprobat în 2016); 

f)  cheltuieli din categoria bonusurilor în sumă de 1.058 mii lei, în creștere cu 392 mii lei 
față nivelul aprobat in anul 2016; 

 cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, 
comisii si comitete în sumă de 438 mii lei, în creştere cu 115 mii lei, față de nivelul realizat 
în anul 2016, care include: indemnizația pentru directori în sumă de 147 mii lei și 
indemnizatia pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere în sumă de 291 
mii lei; 

 cheltuielile cu asigurările protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale, în 
sumă de 1.180 mii lei; 

 alte cheltuieli de exploatare în sumă totală de 852 mii lei, cu 42,55 % mai mici decât cele 
realizate în anul 2016; 
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 cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale în sumă de 850 mii lei, 
cu 71 mii lei mai mare decât cea realizata în anul 2016; 

 responsabilitatea stabilirii cheltuielilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
specifice activității societății, revine conducerii acesteia; 
 realizarea unui profit brut în sumă de 6.425 mii lei, în crestere cu 711 mii lei (5,35 %) 

față de nivelul realizat în anul 2016; 
 repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net sub formă de dividende pentru anul 

2016 conform prevederilor Memorandumului aprobat de Guvernul Romaniei în sedința 
din data de 27.01.2017; 

 societatea nu are plăți restante; 
proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus prevederilor H.G. nr. 1151/2012 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului 
financiar de gestiune. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională 
Muzeului Militar Naţional ''Regele Ferdinand I'' 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/HG-3.pdf 
Inițiator: Ministerul Culturii și Identității Naționale, Ministerul Apărării Naționale 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
       Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” este o instituţie publică muzeală cu 
personalitate juridică, finanţată din subvenţii şi venituri proprii, ce funcţionează în subordinea 
Ministerului Apărării Naţionale. 
       Ministerul Apărării Naţionale a cerut acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională 
Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I”, argumentând această solicitare prin faptul că 
Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” a fost înfiinţat prin Înaltul Decret nr.6064 din 23 
decembrie 1923, ca instituţie de profil de rang naţional – muzeu, prin specificul său unic în ţară. 
Aflat în subordinea Ministerului Apărării Naționale, muzeul reflectă imaginea trecutului românesc 
prin prisma fenomenului militar, a cărui istorie o păstrează inclusiv prin cele trei filiale teritoriale 
ale sale din Oradea, Constanța și Bacău.  
     Muzeul Militar Național ,,Regele Ferdinand I” se distinge prin unicitate și valoarea colecțiilor 
sale, prin activitățile muzeografice, culturale și științifice de excepție pe care le derulează prin 
intermediul programelor sale anuale. Cele 53 de colecții cu bunuri culturale mobile, care fac parte 
din patrimoniul Muzeului, cuprind 230.145 numere de inventar cu peste 1.000.000 de repere și 
au caracteristica de unicitate la nivel național, muzeul fiind principala instituție de profil din țară. 
Menționăm că dintre toate aceste bunuri culturale mobile, un număr de 141 de obiecte din cele 
mai semnificative piese sunt clasate în categoria juridică Tezaur a patrimoniului cultural mobil. 
      În considerarea prevederilor art.16 alin.(1) din Legea muzeelor și colecțiilor nr.311/2003, 
republicată, solicitarea Ministerului Apărării Naţionale a fost supusă analizei Comisiei Naţionale 
a Muzeelor şi Colecţiilor în şedinţa din 23.02.2016. Prin hotărârea sa cu nr.367/DPC/23.02.2016, 
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Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a avizat favorabil solicitarea Ministerului Apărării 
Naţionale.     
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile 
aflate în administrarea unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/HG-4.pdf 
Inițiator: Ministerul Culturii și Identității Naționale 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Potrivit reglementărilor în domeniu, acest demers legislativ presupune actualizarea valorilor de 
inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate din administrarea Direcţiei Judeţene 
pentru Cultură Vrancea, Direcţiei Judeţene pentru Cultură Prahova, Direcţiei Judeţene pentru 
Cultură Giurgiu, Direcţiei Judeţene pentru Cultură Teleorman, Direcţiei Judeţene pentru Cultură 
Gorj şi Direcţiei Judeţene pentru Cultură Dolj. 
 
Prin urmare, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale are obligaţia de a modifica anexa nr.6 la 
Hotărârea Guvernului nr.1705/2006, în sensul celor de mai sus.   
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind echipamentele maritime 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/HG-5.pdf 
Inițiator: Ministerul Transporturilor 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei, Ministrul delegat pentru Afaceri 
Europene, Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Propunerea actuală transpune Directiva 2014/90/UE privind echipamentele maritime și de 
abrogare a Directivei 96/98/CE și are în vedere identificarea clară a unui set de cerințe și a unor 
proceduri de certificare uniforme, capabile să asigure un nivel ridicat de siguranță și de protecție 
a mediului, încurajând în același timp buna funcționare a pieței interne. Propunerea actuală nu 
conține însă specificații tehnice detaliate aplicabile echipamentelor maritime care intră sub 
incidența sa, ea limitându-se la impunerea respectării cerințelor și standardelor de încercare 
conținute în instrumentele internaționale, punând în același timp la dispoziție un mecanism de 
punere uniformă în aplicare a acestor cerințe și standarde la nivel european. 
 
Principalele direcții de revizuire cuprinse în Directiva 2014/90/UE și în prezentul act normativ sunt: 
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 întărirea mecanismelor de punere în aplicare și de control al aplicării legii ale MED, pentru 
a garanta buna funcționare a pieței interne a echipamentelor maritime și a asigura 
totodată un nivel ridicat de siguranță maritimă și prevenirea poluării mediului marin; 

 simplificarea mediului de reglementare, precum și garantarea aplicării și implementării 
armonizate a cerințelor IMO în întreaga UE, pentru a contribui astfel la asigurarea 
condițiilor necesare competitivității industriei Uniunii; 

 găsirea modalității optime de aliniere a MED la noul cadru legislativ, conform prevederilor 
articolului 2 din Decizia 768/2008/CE (decizia privind noul cadru legislativ), ținând în 
același timp seama, în mod corespunzător, de particularitățile echipamentului maritim în 
cadrul supravegherii pieței, de evaluarea conformității produselor și de obligațiile actorilor 
din lanțul de distribuție; 

simplificarea, clarificarea și scurtarea duratei necesare transpunerii modificărilor aduse 
standardelor IMO deopotrivă în cadrele juridice naționale și în cel european. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor 
proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de 
expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Secţiunea 1C, subsecţiune Ogra-
Târgu Mureş pe teritoriul localităţiloe Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu 
Mureş din judeţul Mureş'' din cadrul obiectivului de investiţii ''Autostrada Braşov-Târgu Mureş-
Cluj-Oradea'' 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/HG-6.pdf 
Inițiator: Ministerul Transporturilor 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Pentru prezentul act normativ este necesară aprobarea sumei de 175,05 mii lei necesară 
despăgubirilor imobilelor proprietate privată care urmează a fi supuse procedurii de expropriere, 
respectiv pentru un număr de 38 de imobile, în suprafaţă totală de 64.689 mp, în conformitate 
cu anexa nr. 2 la prezentul act normativ. 
Suma de 175,05 mii lei aferentă imobilelor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul act normativ, 
rezultă din raportul de evaluare întocmit de către un expert autorizat ANEVAR, în conformitate 
cu dispoziţiile Legii nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii 
Guvernului nr. 53/2011. 
Prin prezentul act normativ se propune: 
1) aprobarea amplasamentului suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al 
lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra - Târgu Mureş 
pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din 
judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov - Târgu Mureş - Cluj – 
Oradea”, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut în anexa nr. 1*); 
2) aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată care se 
află pe raza teritorială a localităţilor, Ogra, Sânpaul, din judeţul Mureş; 
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3) aprobarea listei proprietarilor/deținătorilor de imobile care se propun a fi expropriate, precum 
şi aprobarea sumei aferente justelor despăgubiri, în cuantum total de 175,05 mii lei, pentru 
despăgubirea unui nr. de 38 imobile având o suprafață totală de 64.689 mp, în conformitate cu 
anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor 
proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de 
expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii 
pe teritoriul localităților Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş 
şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes 
naţional ''Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea'' 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/HG-7.pdf 
Inițiator: Ministerul Transporturilor 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Pentru prezentul act normativ este necesară suma de 3,8 mii lei, pentru o suprafaţă totală de 
2.098 mp reprezentând un nr. de 7 imobile, astfel cum rezultă din anexa nr. 2.  
       Suma de 3,8 mii lei aferentă imobilelor prevăzute în anexă, rezultă din raportul de evaluare 
întocmit de către un expert autorizat ANEVAR, în luna ianuarie 2017, în conformitate cu 
dispoziţiile Legii nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare,  şi ale Hotărârii 
Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare,  respectiv de către S.C. Euroest Evaluări 
Imobiliare S.R.L. prin dl. Panait Emil.  
Prin prezentul act normativ se propune aprobarea: 
1) planului de amplasament suplimentar care face parte din coridorul lucrării de utilitate publică 
de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, 
Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul 
Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-
Oradea”", conform anexei nr. 1; 
2) declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul 
suplimentar, care fac parte din coridorul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 
2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi 
Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de 
investiţii de interes naţional „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”"; 
3) listei imobilelor supuse exproprierii, situate pe raza localităţii Iernut, din judeţul Mureş, aşa 
cum rezultă din evidenţele unităţii administrativ – teritoriale, precum şi a sumelor individuale 
estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor în valoare de 3,8 mii lei, pentru un număr 
de 7 de imobile, pentru o suprafaţă de 2.098,00 mp, în conformitate cu anexa nr. 2. 
Lista proprietarilor/deţinătorilor imobilelor care constituie coridorul de expropriere situate pe 
raza localităţilor Iernut, din judeţul Mureş a fost compusă conform informaţiilor deţinute de 
primăriile localităţilor menţionate si confirmată de către acestea. 
Proiectul a fost aprobat. 
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17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă 
despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.729/2015 ''privind declanşarea procedurilor 
de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării 
de utilitate publică de interes naţional ''Secţiunea 1C, subsecțiunea Ogra-Târgu Mureş pe 
teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul 
Mureş'' din cadrul obiectivului de investiţii ''Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea precum 
şi modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.729/2015 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/HG-8.pdf 
Inițiator: Ministerul Transporturilor 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Diferenţa dintre suma aferenta despăgubiri aprobate inițial prin Hotărârea Guvernului nr. 
729/2015 și suma din raportul de evaluare întocmit în conformitate cu art. 11 alin. (7) din Legea 
nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare, vizează imobilul din anexa 2, nr. crt. 381, 
la Hotărârea guvernului nr. 729/2015, după cum urmează: 
 

Nr. crt. HG 
nr.729/2015  

Despăgubiri 
conform HG nr. 
729/2015 cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

Despăgubiri raportul de 
evaluare întocmit în 
conformitate cu art. 11 
alin. (7) din Legea nr. 
255/2010 

Diferenta între 
despăgubirea conform 
HG nr.729/2015 și 
despăgubirea din 
raportul de evaluare 
întocmit în conformitate 
cu art. 11 alin. (7) din 
Legea nr. 255/2010 

381 1.350 lei 1.500 lei 150 

 
S-a avut în vedere și Decizia Curții Constituționale nr. 380/2015 referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean 
și local, raportate la sintagma "la data întocmirii raportului de expertiză" cuprinsă in dispozitiile 
art.26 alin.(2) din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.     
 
Astfel, pentru imobilul evidențiat mai sus, care face parte din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului 
nr. 729/2015, este necesară a fi suplimentată suma aferentă despăgubirilor cu suma de 150 lei, 
rezultată în urma întocmirii raportului de evaluare, datat octombrie 2016, întocmit de către S.C. 
Euroest Evaluări Imobiliare S.R.L., prin expert evaluator Panait Emil, având legitimația nr. 14970, 
valabil 2016, în conformitate cu art. 11 alin. (7) din Legea nr. 255/2010. În urma raportului  
imobilul de la poziția nr. 381 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 (cu 
corespondent în raportul de evaluare la poziția nr. 165) a fost evaluat cu suma de 1.500 lei. Facem 
mențiunea că în Raportul de evaluare imobilul de la poziția nr. 381 din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 729/2015, figurează la poziția nr. 165. 
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Astfel, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie de expropriere raportul de evaluare se 
întocmeşte avându-se în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notărilor publici, 
coroborate cu prevederile art. 8 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea 
Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, conform cărora „expertul evaluator (…) 
este obligat să se raporteze la expertizele întocmite şi actualizate de camerele notărilor publici. 
Prin prezentul act normativ se propune suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă 
despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor 
de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării 
de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra - Târgu Mureş pe 
teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul 
Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov - Târgu Mureş - Cluj – Oradea”, cu 
suma de 150 lei, precum și modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015, în sensul 
majorării valorii despăgubirii cuvenite proprietarului de imobil care a fost expropriat. 
 
Necesitatea modificării poziției menționate mai sus din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 
729/2015, astfel cum este prevăzut în anexa la prezentul act normativ, rezultă din următoarele 
considerente: 
a) având în vedere faptul că sumele individuale estimate de expropriator ca justă despăgubire 
pentru procedura exproprierii au fost aprobate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
prin hotărâre a Guvernului, în virtutea principiului simetriei actului juridic, considerăm că și 
actualizarea valorii acestor despăgubiri rezultate după realizarea celui de-al doilea raport de 
evaluare, ar trebui să se reazele tot prin hotărâre a Guvernului; 
b) modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 nu implică consecințe asupra 
efectuării procedurilor de expropriere referitoare la transferul dreptului de proprietate; 
c) o dată cu  întocmirea rapoartelor de evaluare în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) 
coroborat cu prevederile art. 8 alin. (3) din Legea nr.255/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare și art. 5, alin. (5) coroborat cu prevederile art.8 alin. (1), alin. (2) şi alin. (3) din 
Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, se urmărește continuarea 
celorlalte etape ale procedurii de expropriere astfel cum acestea au fost statuate prin Legea nr. 
255/2010. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între 
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Departamentul Mediului din Republica 
Islamică Iran privind cooperarea în domeniul mediului, semnat la Teheran, la 17 septembrie 2016 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/HG-9.pdf 
Inițiator: Ministerul Mediului, Ministerul Apelor și Pădurilor 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Prin prezentul act normativ se are în vedere aprobarea prin Hotărâre a Guvernului a 
Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România și 
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Departamentul Mediului din Republica Islamică Iran privind cooperarea în domeniul mediului, 
semnat la Teheran, la 17 septembrie 2016 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.10 a Hotărârii Guvernului 
nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 
statului şi pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea 
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în domeniul 
public al judeţului Ialomiţa 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/HG-10.pdf 
Inițiator: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 
Avizatori: Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
            Prin Hotărârea Guvernului nr. 1132/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 817 din 18 noiembrie 2011, a fost aprobată transmiterea unor imobile proprietatea 
publică a statului din administrarea Ministerului Justiției – Administrația Națională a 
Penitenciarelor  - Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Turismului.  Aceste imobile au fost intabulate și înscrise în cartea funciară, conform C.F. nr. 
20211/20212/20213/20214 în anul 2011. 
           Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate 
în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte faptul că: 
- 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; 
- activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor 
publice urmează a fi reevaluate cel puţin o dată la 3 ani. 
           În aplicarea prevederilor legale menţionate mai sus, Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene a procedat la reevaluarea imobilelor şi terenurilor 
deţinute în administrare și a actualizat carțile funciare ale imobilelor din locația amintită, în sensul 
intabulării dreptului de administrare în favoarea acestuia. Valorile de inventar rezultate au fost 
consemnate în raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în anul 2014 si în nota ce 
completează și actualizează raportul din anul 2015, valori înregistrate în contabilitatea instituției. 
         Prin Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 de  modificare si completare a anexei nr. 10 la 
Hotărârea Guvernului nr.1705/2006, a fost aprobată înscrierea în inventarul centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene ( fost MDRAP)  a unui număr de 55 de poziții 
aferente unor construcții, situate în locația amintită, în baza numerelor cadastrale nr.247, 248, 
250, 251 și a raportului de evaluare din 30.09.2014 modificat prin nota din 29.12. 2015. 
          Deoarece a fost constatată existenţa unor erori materiale în cuprinsul anexei nr. 1 la 
Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 pentru modificarea și completarea anexei nr. 10 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1705/2006, prin prezentul act normativ, în anexa nr.1, se propune îndreptarea 
erorilor constatate și implicit modificarea anexei după cum urmează:  
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- transformarea suprafețelor din hectare în metri pătrați aferente pozițiilor având nr. MF:103673, 
154184, 155934, 155935, 155936, deoarece unitatea de măsură în aplicația informatică a 
Ministerului Finanțelor Publice de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului pentru suprafețe, este metru pătrat; 
- modificarea bazei legale pentru pozițiile aferente bunurilor cu nr. MFP: 103673, 154184, 
155934-155936, 162138, 162143-162183, 162330, 162206-162217  modificare survenită 
urmare a unei greșeli materiale privind multiplicarea anului apariției Hotărârii Guvernului nr. 
1132 de la 2012 la 2066 cuprinse în anexa nr. 1 subanexa nr.1.2 din Hotărârea Guvernului nr. 
958/2016, corect fiind anul 2011; 
- modificării suprafeței construite din cadrul elementelor de descriere tehnică a imobilului, 
înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cu nr. MF 162146, 
în sensul înlocuirii suprafeței construite de 331,88 mp cu suprafața de 9,49 mp - eroare de 
redactare fiind copiată suprafața poziției anterioare cu nr. MF162145; 
- modificarea a două poziții cu nr. MF: 162147 și 162148 a căror valori de inventar au fost 
inversate între ele. 
 Totodată, prin prezentul act normativ, este propusă trecerea bunurilor imobile situate în 
comuna Alexeni, județul Ialomița, prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului și din 
administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene, în 
domeniul public al județului Ialomița. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere privind 
cooperarea în domeniul probaţiunii şi al sistemului penitenciar între Ministerul Justiţiei din 
România şi Ministerul Executării Pedepselor din Georgia, semnat la 27 aprilie 2017, la Bucureşti 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/HG-11.pdf 
Inițiator: Ministerul Justiției 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe 
 
Sinteză conținut: 
 

Prin aprobarea Memorandumului de Înțelegere, prin hotărâre a Guvernului, potrivit 
dispozițiilor legale în vigoare, se creează un cadru formal cu forță juridică, ce va permite celor 
două părți să coopereze eficient. 
 Memorandumul de Înțelegere privind cooperarea în domeniul probațiunii și al sistemului 
penitenciar între Ministerul Justiției din România și Ministerul Executării Pedepselor din Georgia, 
va oferi ministerelor de resort din cele două țări posibilitatea cooperării în următoarele domenii 
esențiale identificate de cele două părți: managementul eficient al sistemului penitenciar și 
sistemului de probațiune, siguranța și regimul penitenciar, precum și protecția drepturilor omului 
în penitenciare, schimb de experiență privind reabilitarea,  programele de resocializare și 
reintegrare a deținuților sau a persoanelor aflate în evidența serviciilor de probațiune, schimb de 
informații și experiență privind instituirea unui sistem progresiv de executare a pedepsei, 
instituirea unui sistem motivațional pentru deținuți, schimb de informații și experiență privind 
elaborarea și implementarea programelor de reducere a violenței în penitenciare, precum a celor 
destinate deținuților cu afecțiuni psihice, asistența medicală în penitenciare, consolidarea 
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performanței profesionale a personalului din sistemul penitenciar și a celui din sistemul de 
probațiune, responsabilizarea socială cu participarea și implicarea reprezentanților 
penitenciarelor și ai serviciilor de probațiune. 
 Principalele forme de cooperare vor fi: schimbul de informații și bune practici, organizarea 
de vizite și întâlniri între oficiali, experți și delegații, având teme de interes comun pentru părți, 
organizarea și participarea la  conferințe, seminarii, stagii de practică, ateliere de lucru și alte 
evenimente cu subiecte de interes comun pentru Părți, consiliere, mentorat și formare 
profesională inclusiv prin detașarea reciprocă de experți, la solicitarea și cu acordul celor doi 
miniștri, în limita resurselor financiare și umane disponibile, convenirea unor planuri de acțiuni 
anuale sau multianuale după caz, elaborarea și implementarea unor proiecte comune, alte forme 
de cooperare convenite. 
 Orice dispută care se poate ivi în legătură cu interpretarea sau implementarea 
memorandumului va fi rezolvat pe cale amiabilă, prin consultări și negocieri între părți. 
 În ceea ce privește costurile, părțile susțin pe bază de reciprocitate, toate cheltuielile 
ocazionate de aplicarea prezentului memorandum, pentru activitățile care au loc pe teritoriile 
statelor lor. De asemenea, părțile pot conveni și asupra altor modalități de finanțare, inclusiv în 
parteneriat cu alte organizații. În cazul vizitelor delegațiilor, finanțarea se realizează de partea 
gazdă care va acoperi costurile privind cazarea și transportul pe teritoriul său și de către partea 
trimițătoare care va acoperi costurile aferente transportului internațional. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2352 aflat în 
domeniul public al statului şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei 
Bascov, judeţul Argeş 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/HG-12.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 2352, format din construcţii, teren şi 
amenajări la terenuri, situat în comuna Bascov, judeţul Argeş, aflat în domeniul public al statului, 
înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la numărul MFP 
103682. 
 Imobilul 2352 a fost reevaluat în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
Astfel, se impune actualizarea valorii de inventar a imobilului 2352 în inventarul bunurilor din 
domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, cu noua 
valoare de inventar, respectiv 19.958.431,81 lei.  
Consiliul Local al Comunei Bascov, prin Hotărârea nr. 61/2016, a solicitat transmiterea unei părţi 
din imobilul 2352, jud. Argeş, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 
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Apărării Naţionale în domeniul public al comunei  Bascov, în vederea amenajării unui drum de 
acces de la comunicaţia Piteşti-Curtea de Argeş către poligonul Bascov (imobilul 2352), într-un 
termen de 18 luni de la data preluării părţii de imobil. 
Ministerul Apărării Naţionale este de acord cu transmiterea unei părţi din imobilul 2352, din 
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public 
al comunei Bascov, condiţionată de îndeplinirea unor obligaţii de către Consiliul Local al Comunei 
Bascov, în beneficiul ministerului, astfel: 
          - amenajarea drumului de acces cu piatră sau beton în lăţimea actuală de 10 m, din fonduri 
proprii, astfel încât să poată fi utilizat de Ministerul Apărării Naţionale cu tehnica de 
luptă/şenilată, de tonaj mare/transport agabaritic, în convoi de minimum 100 de tone; 
           - delimitarea în partea superioară a drumului, a celor două proprietăţi, respectiv a 
imobilului 2352, faţă de domeniul public al comunei Bascov, pe o distanţă de aproximativ 180 m, 
prin construirea unui gard metalic/de plasă; 
           - introducerea drumului de acces în reţeaua de drumuri de interes local şi asigurarea 
condiţiilor de exploatare şi întreţinere a drumului în conformitate cu prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
           - constituirea unui drept de folosinţă continuă asupra drumului de acces în favoarea 
Ministerului Apărării Naţionale, fără nici un fel de obligaţii, plăţi sau despăgubiri; 
            - neafectarea sub nicio formă a activităţilor militare (trageri, conducere, exerciţii tactice cu 
trupe şi tehnică, aplicaţii, transporturi pe roţi şi pe şenile, pe timp de zi sau de noapte, în toate 
anotimpurile), precum şi a terenurilor, construcţiilor sau instalaţiilor de orice fel din administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale; 
              - întocmirea unui protocol între autoritatea publică locală şi Ministerul Apărării Naţionale, 
prin unitatea militară care administrează poligonul Bascov, în care să fie puse de acord, de către 
cele două părţi, unele aspecte privind desfăşurarea activităţilor de instrucţie şi trageri în cadrul 
poligonului, astfel încât să nu existe plângeri sau sesizări din partea cetăţenilor care locuiesc în 
zona poligonului.   
 
 Consiliul Local al Comunei Bascov şi-a asumat, prin Hotărârea nr. 61/2016, realizarea lucrărilor 
de investiţii pentru amenajarea drumului de acces în termen de 18 luni de la data preluării părţii 
de imobil şi condiţiile impuse de Ministerul Apărării Naţionale. 
 
Menţionăm că partea din imobilul 2352 care face obiectul transmiterii în domeniul public al 
comunei Bascov 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. 
 
 Partea din imobilul 2352 care face obiectul transmiterii dreptului de proprietate a devenit 
disponibilă ca urmare a continuării procesului de reorganizare şi restructurare a Armatei 
României, fiind la această dată dezafectată, nu-şi mai poate menţine destinaţia, nu face obiectul 
cererilor de revendicare/restituire ori ale unor litigii şi nu este grevată de sarcini, nu este 
închiriată, nu mai este de uz sau de interes public naţional, iar după transmitere devine de uz sau 
de interes public local. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
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22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Statistic Naţional Anual 2017 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/06/HG-13.pdf 
Inițiator: Institutul Național de Statistică, Secretariatul General al Guvernului 
Avizatori: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, 
Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Interne, 
Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, 
Ministerul Sănătății, Ministerul Cercetării și Inovării, Ministerul Educației Naționale, Ministerul 
Transporturilor, Ministerul Culturii și Identității Naționale, Ministerul Economiei, Ministerul 
pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat, Ministerul Energiei, Ministerul Turismului, 
Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul 
Justiției 
 
Sinteză conținut: 
 
Pentru fiecare modul din Programul Statistic Național Anual s-a determinat necesarul de resurse 
umane și materiale, elemente care au stat la baza fundamentării bugetului Institutului Național 
de Statistică pe anul 2017. 
 
În anul 2017, prin eforturile INS și ale altor colaboratori, se va realiza colectarea și centralizarea 
de date de la un număr de aproximativ 3.200.000 de unități statistice (agenți economici, instituții 
și autorități publice și gospodării ale populației), printr-un număr de 150 de cercetări statistice, 
iar rezultatele acestor activități se vor materializa prin elaborarea unui număr de circa 98 studii, 
lucrări și analize statistice, 62 rapoarte de calitate. 
 
În anul 2017, procesul de diseminare a informațiilor statistice se va face printr-un număr de 
aproximativ 320 comunicate de presă și prin realizarea a 90 titluri de publicații statistice. Din 
totalul acestor titluri de publicații 68 sunt realizate anual, 9 au periodicitate lunară, iar 13 se 
realizează cu periodicitate trimestrială.  
 
De remarcat este faptul că peste 90% din lucrările statistice cuprinse în PSNA 2017 au ca 
destinație statistică EUROSTAT. Acest fapt reprezintă o confirmare a asumării, de către statistica 
românească, a obligațiilor ce decurg din statutul de statistică oficială a unui stat membru al 
Uniunii Europene. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în 
domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Unitatea Militară 
0406 Constanţa şi pentru transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor 
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/new/wp content/uploads/2017/06/NFHGANEXE.pdf 
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor 
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
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Sinteză conținut: 
 
Ministerul Afacerilor Interne deține în administrare imobilul 45-111, proprietate publică a 
statului, situat în localitatea Mihail Kogălniceanu, în incinta aeroportului internațional din 
această localitate, pe strada Tudor Vladimirescu, nr.4, județul Constanța. Acesta este compus din 
construcții (suprafață construită totală - 687 mp) și teren (suprafață măsurată - 2106 mp), 
conform Extrasului de carte funciară nr.102785, și este înregistrat în domeniul public al statului 
comunicat la Ministerul Finanțelor Publice la nr.101126. În anul 2017, imobilul a fost reevaluat, 
conform art. 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea 
activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, şi 
Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice, rezultând valoarea de 358.919,98 lei. Ministerul Transporturilor a solicitat 
transmiterea imobilului anterior menționat din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în 
administrare, pentru a fi utilizat de Societatea Națională „Aeroportul Internaţional Mihail 
Kogălniceanu - Constanţa” - S.A., în condiţiile legii. În acest sens, Societatea Națională „Aeroportul 
Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A. a emis Hotărârea Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor nr.7 din 24 noiembrie 2015. 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detașare 
în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Galați de către Olaru Razvan-Daniel   
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190046  
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne 
Avizatori: - 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea, cu carater temporar, prin detașare, în condițiile 
legii, în funcția publică de subprefect al județului Galați de către Manoliu Mihai  
 
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190047  
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne 
Avizatori: - 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
IV.     MEMORANDUMURI 
 
1.  MEMORANDUM cu tema: Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 
2017-2019 
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Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice 
Avizatori:  
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
2.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii în vederea aderării României, prin 
Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii, la Centrul NATO de Excelenţă 
pentru apărarea cibernetică prin cooperare (COOPERATIVE CYBER DEFENCE CENTRE OF 
XCELLENCE/CCDCOE) 
 
Inițiatori: Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
3.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii şi semnării  Înţelegerii tehnice 
între Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS), prin Direcţia 
Controlul Armamentelor şi Verificare (DCAV) din România şi Grupul Întrunit de Implementare al 
Controlului Armamentelor (JACIG), din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, privind 
folosirea avionului de observare AN-30 al României în vederea executării unui zbor de observare 
Cer Deschis al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord deasupra teritoriului Georgiei, în 
anul 2017" 
 
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme 
Speciale, Ministerul Apărării Naționale 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
4.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii şi semnării "Înţelegerii tehnice 
între Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS), prin Direcţia 
Controlul Armamentelor şi Verificare (DCAV) din România şi Ministerul Apărării Naţionale al 
Republicii Elene, prin centrul Elen de Verificare (HVC), din Republica Elenă, privind folosirea 
avionului de observare AN-30 al României în vederea executării unui zbor de observare Cer 
Deschis al Republicii Elene deasupra teritoriului Grupului de state părţi format din Republica 
Belarus şi Federaţia Rusă, în anul 2017" 
 
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme 
Speciale, Ministerul Apărării Naționale 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
5.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii şi semnării "Înţelegerii tehnice 
între Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS), prin Direcţia 
Controlul Armamentelor şi Verificare (DCAV) din România şi Divizia Norvegiană de 
Operaţiuni/Grupul de Control Armamente (NODACG), din Regatul Norvegiei, privind folosirea 
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avionului de observare AN-30 al României în vederea executării unui zbor de observare Cer 
Deschis al Regatului Norvegiei deasupra teritoriului Grupului de state părţi format din Republica 
Belarus şi Federaţia Rusă, în anul 2017" 

Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme 
Speciale, Ministerul Apărării Naționale 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
6.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Protocolului de cooperare între Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale din România şi Ministerul Culturii din Republica Moldova 

Inițiator: Ministerul Culturii și Identității Naționale 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
7.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea şi semnarea ''Angajamentului de sprijinire a 
credibilităţii statisticii oficiale naţionale'' 

Inițiator: Institutul Național de Statistică, Secretariatul General al Guvernului 
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene 
 
Proiectul a fost aprobat. 
 
 
Ședința a continuat cu prezentarea informărilor, punctelor de vedere și a documentelor 
confidențiale aflate pe ordinea de zi și s-a încheiat la ora 14:00. 
 
 
 
 
 
 
Declarațiile susținute de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Alina Petrescu, la finalul ședinței de 
guvern pot fi accesate aici: http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/declaratii-sustinute-de-
purtatorul-de-cuvant-al-guvernului-alina-petrescu-la-finalul-edintei-de-guvern  
 

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

