
Proiectele de acte normative adoptate în şedinţa Guvernului României 
din 08 iulie, ora 12,00 

 
I.                  PROIECTE DE LEGE 

  
1.     PROIECT DE LEGE pentru modificarea art. 23 din Legea nr. 
143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului 
ilicit de droguri 
  

II.               ORDONANȚE 

1.     ORDONANȚĂ privind utilizarea unor date din registrele cu 
numele pasagerilor pentru prevenirea şi combaterea actelor de 
terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra 
securităţii naţionale, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea 
ameninţărilor la adresa securităţii naţionale 

2.     ORDONANȚĂ pentru completarea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice, aprobată prin Legea nr. 71/2015 

  
III.           HOTĂRÂRI 
  
  

1.     HOTĂRÂRE privind deschiderea punctului internaţional de 
trecere a frontierei Nădlac II (România) - Csanadpalota (Ungaria) 

2.     HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului 
Afacerilor Interne pe anul 2015, pentru Inspectoratul General al 
Poliţiei de Frontieră, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015 

3.     HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în 
administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul 
Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul 
public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii 
din funcţiune, casării şi valorificării şi pentru actualizarea anexei nr.1 
la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 

4.     HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor 
imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea st
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Ministerului Afacerilor Interne, prin unităţile militare de jandarmi 
din subordine 

5.     HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în 
administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul 
Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, din domeniul public al 
statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din 
funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat 
al bunurilor din domeniul public al statului 
6.     HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat 
al bunurilor din domeniul public al statului 
7.     HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Foişorul de 
Foc=Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă, ca fiind de utilitate 
publică 

8.     HOTĂRÂRE privind modificarea Normelor financiare pentru 
activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1447/2007 

9.     HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Presei Sportive din 
România ca fiind de utilitate publică 

10.                   HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind 
cooperarea în domeniul utilizării paşnice a energiei nucleare, semnat 
la Beijing, la 1 septembrie 2014 

11.                   HOTĂRÂRE pentru prorogarea termenului prevăzut la 
art.1. alin(2) din Hotărârea Guvernului nr.475/2007 privind 
aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, 
pentru perioada 2007-30 iunie 2014 

12.                   HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat 
al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Satu Mare a unor bunuri imobile aflate în 
proprietatea publică a statului 
13.                   HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea anexei 
nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului st
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14.                   HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea 
Institutului Naţional de Cercetare „Cantacuzino” 

15.                   HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare 
şi actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri din domeniul 
public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii prin 
Spitalul de Psihiatrie Zam, Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de 
Siguranţă Jebel şi Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică 
şi Balneoclimatologie şi înscrierea unor bunuri din domeniul public al 
statului în inventarul centralizat 

16.                   HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare, 
actualizarea valorilor de inventar, comasarea şi înscrierea cu număr 
nou, a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în 
administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul pentru Ocrotirea 
Mamei şi Copilului „Prof. Dr.Alfred Rusescu”, Institutul Clinic 
Fundeni şi Institutul Naţional de Medicină Sportivă 

17.                   HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetelor 
Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului 
Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor 
executorii corespunzătoare tranşei a treia aferente anului 2016 

18.                   HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Curţii 
Constituţionale pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare 
tranşei a treia aferente anului 2016 

19.                   HOTĂRÂRE privind modificarea numărului de posturi 
pentru Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism din cadrul Ministerului Public 

20.                   HOTĂRÂRE privind declasificarea unor informaţii 
referitoare la activitatea sistemului penitenciar, emise de Ministerul 
Afacerilor Interne în anul 1961 

21.                   HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulilor privind accesul 
şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile 
interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” 

22.                   HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar 
ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în 
administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, 
instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor 
şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului st
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nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor 
din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării 
23.                   HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei 
nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - 
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva 

24.                   HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului 
Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2015 pentru plata unor sume 
prevăzute în titluri executorii corespunzătoare tranşei a treia 
aferentă anului 2016 având ca obiect acordarea de drepturi salariale 

25.                   HOTĂRÂRE privind scoaterea unui bun mobil din 
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi 
din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat”, ca urmare a restituirii acestuia către 
persoanele îndreptăţite 

26.                   HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a 
unor bunuri imobile aflate în administrarea unei instituţii din 
subordinea Ministerului Culturii 
27.                   HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului 
nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind 
retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor 
religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 501/2002, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare, cu 
modificările ulterioare 

28.                   HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general 
de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2007-2013, precum şi pentru noile angajamente 
juridice încheiate în perioada tranzitorie până la aprobarea 
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

29.                   HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei 
nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, st
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prin includerea în domeniul public al statului a unor bunuri imobile 
şi darea lor în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale pentru unele unităţi din subordine, precum şi modificarea 
datelor de identificare ale unor bunuri 
30.                   HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor 
anexe la Hotărârea Guvernului nr.1.357/2001 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava 

31.                   HOTĂRÂRE pentru aprobarea înscrierii în inventarul 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.1705/2006, a unui imobil şi darea acestuia 
în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad 

32.                   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 46 la 
Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului 
public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Botoşani 
  

IV.           MEMORANDUMURI 
  

1.     MEMORANDUM cu tema: Participarea României la iniţiativa 
pentru IMM-uri, din alocarea FEDR 
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