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    Către: 
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 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2014 pentru reglementarea 

unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului 

Protocolului de Stat“, pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru 

modificarea unor acte normative trimis, spre dezbatere în fond, Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului, cu adresa nr. Plx nr. 393 din 8 septembrie 2014, înregistrat cu nr. 4c-

11/876/2014, respectiv cu nr. 4c-6/284/2014. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice.  

 

PREŞEDINTE,     PREȘEDINTE, 
           Eugen NICOLICEA         Florin Claudiu ROMAN 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

  
 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI 
IMUNITĂȚI 

Nr. 4c-11/876/2014 

 COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI 

Nr. 4c-6/284/2014 
 

Bucureşti, 6 februarie 2018 
                                                                  PL x. 393/2014 

RAPORT  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2014 pentru reglementarea unor 
măsuri privind activitatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru schimbarea 

regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative 

 În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi  și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, cu 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea 
Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru 
modificarea unor acte normative, trimis Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului cu adresa nr. PL x 393 din 8 septembrie 2014 și înregistrat cu nr. 4c-11/876  din 8 septembrie 2014, respectiv cu nr. 4c-6/284 din 9 
septembrie 2014. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

 2 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă în ședința din 2 septembrie 2014. 
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 422 din 16 aprilie 2014. 
Guvernul României a transmis un punct de vedere cu nr. 3348/28.04.2017 prin care susține adoptarea proiectului de Lege în forma 

adoptată de Guvern, cu mențiunea abrogării dispozițiilor Capitolului II. 
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect reglementarea unor măsuri referitoare la atribuirea de contracte de concesiune de 

lucrări publice și contracte de concesiune de servicii de către Regia Autonomă  „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, privind 
valorificarea unor bunuri aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului 
de Stat”, precum și privind schimbarea regimului juridic al unor imobile, în vederea creșterii performanțelor economice ale regiei autonome. 
Totodată se urmărește modificarea unor acte normative conexe activității Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, completarea Legii administrației 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dar și modificarea art. 112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul de lege, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ și punctul de 
vedere al Guvernului în şedinţa din 12 decembrie 2017.  

La dezbateri au fost prezenți membrii comisiei conform listei de prezență. 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege, avizul Consiliului Legislativ și punctul de 

vedere al Guvernului în ședința din 6 februarie 2018. 
Din numărul total de 25 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au participat la dezbateri 23 

deputaţi. 
În urma dezbaterii, membrii Comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome „Administrația 
Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative cu 
amendamente admise, prezentate în Anexa nr.1. Amendamentul respins este redat în Anexa nr. 2. 

În raport de obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
      

                        PREȘEDINTE,                                                                                                             PREŞEDINTE, 
                    Eugen NICOLICEA                                                                                                   Florin Claudiu ROMAN 
 
      SECRETAR,                                                                                                                     SECRETAR, 
     Costel Neculai DUNAVA                                                        Simona BUCURA - OPRESCU 
 
 Consilier parlamentar, Paul Șerban                                                                                                                                                                                                                                          Sef serviciu, Sofia Chelaru 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Consilier parlamentar, Nicoleta Toma 
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Anexa nr.1 

I. AMENDAMENTE ADMISE 

Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

1.  

__ 

Titlul legii 
Lege  

pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.18/2014 

pentru reglementarea unor măsuri 
privind activitatea Regiei Autonome 

"Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat", pentru 

schimbarea regimului juridic al unor 
imobile şi pentru modificarea unor 

acte normative 
 

 
Nemodificat  

 

2.  

__ 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.18 din 16 
aprilie 2014 pentru reglementarea 
unor măsuri privind activitatea 
Regiei Autonome "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat", 
pentru schimbarea regimului juridic 
al unor imobile şi pentru 
modificarea unor acte normative, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.305 din data de 
24 aprilie 2014. 
 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.18 din 16 aprilie 
2014 pentru reglementarea 
unor măsuri privind activitatea 
Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat ", pentru 
schimbarea regimului juridic al 
unor imobile şi pentru 
modificarea unor acte 
normative, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.305 din data de 24 
aprilie 2014, cu următoarele 
modificări: 
 
 

Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă.  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

3. Titlul ordonanţei 
 

Ordonanţă de urgenţă 
pentru reglementarea unor măsuri privind 

activitatea Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului 

de Stat ", pentru schimbarea regimului 
juridic al unor imobile şi pentru 
modificarea unor acte normative 

 

Nemodificat Nemodificat   

4. CAPITOLUL I: Măsuri privind 
activitatea Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat" 
 

Nemodificat Nemodificat  

5. Art. (1)Regia Autonomă "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat" poate 
să atribuie contracte de concesiune de 
lucrări publice şi contracte de concesiune 
de servicii a căror executare presupune 
exploatarea unor bunuri proprietate publică 
sau privată a statului, aflate în 
administrarea sa, în conformitate cu 
dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 (2)Iniţierea procedurilor de atribuire a 
contractelor prevăzute la alin. (1) se face cu 

Nemodificat Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

aprobarea Secretariatului General al 
Guvernului. 
 (3)Din sumele rezultate ca urmare a 
executării contractelor prevăzute la alin. 
(1), după deducerea cheltuielilor ocazionate 
de organizarea procedurilor de atribuire, o 
cotă de 50% se face venit la bugetul de stat, 
iar o cotă de 50% rămâne la dispoziţia 
Regiei Autonome "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat" pentru 
lucrări de modernizări şi investiţii la 
imobilele proprietate publică şi la cele 
proprietate privată a statului pe care le 
administrează. 
 

6. CAPITOLUL II: Măsuri privind 
valorificarea unor bunuri aflate în 
domeniul privat al statului şi în 
administrarea Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat" 
 

Nemodificat 1.  Capitolul II „Măsuri 
privind valorificarea unor 
bunuri aflate în domeniul 
privat al statului şi în 
administrarea Regiei 
Autonome "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de 
Stat", cuprinzând art. 2 - art. 10 
se abrogă. 
 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități și 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea 
teritoriului 

Reglementările din acest 
capitol vizează valorificarea 
unor bunuri mobile care au 
aparținut familiei Ceaușescu 
și care sunt în prezent sunt 
utilizate în cadrul expoziției 
permanente Palatul 
Primăverii. Din acest motiv 
s-a decis abrogarea acestui 
capitol. 

7. Art. 2 - Bunurile aflate în proprietatea 
privată a statului în temeiul dispoziţiilor 
Hotărârii Guvernului nr. 763/1997 privind 

Nemodificat   
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

trecerea în administrarea Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului 
de Stat" a unor bunuri devenite proprietate 
de stat prin confiscare se valorifică potrivit 
prevederilor prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 
 

8. Art. 3 - (1) În scopul valorificării, bunurile 
prevăzute la art. 2 vor fi inventariate de 
către Regia Autonomă "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat". 
 (2)În cazul bunurilor culturale, acestea vor 
fi expertizate de către experţi acreditaţi de 
Ministerul Culturii în vederea stabilirii 
susceptibilităţii de a fi clasate în 
patrimoniul cultural naţional. 
 

Nemodificat   

9. Art. 4 - În vederea stabilirii destinaţiei 
bunurilor prevăzute la art. 2, se constituie o 
comisie formată din reprezentanţi ai Regiei 
Autonome "Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat", Ministerului Culturii 
şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice, condusă 
de un secretar de stat din cadrul 
Secretariatului General al Guvernului. 
 

Nemodificat   

10. Art. 5  - Bunurile culturale care nu sunt 
susceptibile de a fi clasate trec în 
proprietatea publică a statului, în condiţiile 
legii, şi se utilizează pentru dotarea bazei 
materiale de reprezentare şi protocol aflate 
în administrarea Regiei Autonome 

Nemodificat   
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

"Administraţia Patrimoniului Protocolului 
de Stat". 

11. Art. 6 - Bunurile culturale, susceptibile de 
a fi clasate, trec în proprietatea publică a 
statului, în condiţiile legii, şi se transmit, la 
valoarea de inventar, în administrarea 
Ministerului Culturii, care le poate utiliza 
în condiţiile Legii nr. 182/2000 privind 
protejarea patrimoniului cultural naţional 
mobil, republicată. 
 

Nemodificat   

12. Art. 7 - Bunurile care pot fi utilizate, 
conform legii, în domeniul asistenţei 
sociale vor fi atribuite, cu titlu gratuit, 
serviciilor publice de asistenţă socială, pe 
baza propunerilor consiliilor judeţene şi 
consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor 
şi sectoarelor municipiului Bucureşti, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

Nemodificat   

13. Art. 8 - Bunurile prevăzute la art. 6 se 
transmit pe bază de protocol de predare-
preluare încheiat între părţile interesate, în 
termen de 30 de zile de la data încheierii 
activităţii comisiei prevăzute la art. 4. 
 

Nemodificat   

14. Art. 9 - Bunurile care nu s-au valorificat 
potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de 
urgenţă şi bunurile aflate într-o stare 
avansată de degradare, care nu pot fi 
valorificate, se distrug de către Regia 
Autonomă "Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat". 

Nemodificat   
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

15. Art. 10 - (1)Pentru bunurile prevăzute la 
art. 9 care urmează a fi distruse, se 
constituie o comisie de preluare şi 
distrugere, formată din reprezentanţi ai 
Regiei Autonome "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat", 
desemnaţi prin hotărâre a Consiliului de 
administraţie al Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului 
de Stat". 
 (2)Distrugerea bunurilor prevăzute la art. 9 
se face pe cheltuiala Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului 
de Stat", în prezenţa şi cu confirmarea prin 
semnătură a membrilor comisiei de 
preluare şi distrugere. 
 

Nemodificat   

16. CAPITOLUL III: Măsuri privind 
schimbarea regimului juridic al unor 
imobile 
 

Nemodificat Nemodificat  

17. Art. 11 - (1)Imobilele construite din 
fondurile proprii ale Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului 
de Stat", aflate în proprietatea regiei, având 
datele de identificare prevăzute în anexa nr. 
1, care face parte integrantă din prezenta 
ordonanţă de urgenţă, trec în domeniul 
public al statului, cu plată, la valoarea de 
inventar, inclusiv TVA, şi sunt date în 
administrarea Serviciului Român de 
Informaţii. 
 (2)Contravaloarea imobilelor prevăzute la 

Nemodificat Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

alin. (1) se achită din bugetul Serviciului 
Român de Informaţii, din fondurile alocate 
de la bugetul de stat cu această destinaţie, 
în 4 rate anuale egale, începând cu anul 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 
 

18. Art. 12 - (1)Dotările aferente imobilelor 
prevăzute la art. 11, achiziţionate din 
fondurile proprii ale Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului 
de Stat", aflate în proprietatea regiei, se 
transmit, cu plată, în domeniul privat al 
statului, la valoarea rămasă de amortizat, 
inclusiv TVA, şi sunt date în administrarea 
Serviciului Roman de Informaţii. 
 (2)Contravaloarea dotărilor prevăzute la 
alin. (1) se achită din bugetul Serviciului 
Român de Informaţii, din fondurile alocate 
de la bugetul de stat cu această destinaţie, 
în 4 rate anuale egale, începând cu anul 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 
 (3)Lista bunurilor şi valoarea acestora se 
includ în protocolul de predare-primire. 
 

Nemodificat Nemodificat  

19. Art. 13 - Construcţiile (fundaţii) aflate în 
domeniul privat al statului şi administrarea 
Regiei Autonome "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat", având 
datele de identificare prevăzute în anexa nr. 
2, care face parte integrantă din prezenta 
ordonanţă de urgenţă, trec în domeniul 

Nemodificat Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

public al statului şi administrarea 
Serviciului Român de Informaţii. 
 
Rectificare: Monitorul Oficial al României, 
Partea I nr. 402 din 30  mai 2014. 
 

20. Art. 14 - (1)Imobilele prevăzute la art. 11 
şi 13, precum şi dotările prevăzute la art. 12 
se predau pe bază de protocol de predare-
primire încheiat între Regia Autonomă 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului 
de Stat" şi Serviciul Român de Informaţii, 
în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 
 (2)Serviciul Român de Informaţii şi 
Ministerul Finanţelor Publice vor opera în 
mod corespunzător modificările datelor din 
inventarul centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 
pentru aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Nemodificat Nemodificat  

21. Art. 15 - (1)La data prevăzută la art. 14 
alin. (1), personalul ce deserveşte imobilele 
prevăzute la art. 11 se preia pe bază de 
evaluare în cadrul Serviciului Român de 
Informaţii. 
 (2)Personalul nepreluat în condiţiile alin. 
(1) rămâne angajat în cadrul Regiei 
Autonome "Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat". 

Nemodificat Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

 
22. Art. 16 - La data semnării protocolului de 

predare-preluare, Serviciul Român de 
Informaţii se subrogă în toate drepturile şi 
obligaţiile Regiei Autonome "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat" în 
legătură cu activitatea aferentă imobilelor 
prevăzute la art. 11 şi 13. 
 

Nemodificat Nemodificat  

23. Art. 17 - Se aprobă trecerea din domeniul 
public în domeniul privat al statului a 
imobilului, compus din construcţii şi teren 
aferent, aflat în administrarea Regiei 
Autonome "Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat", având datele de 
identificare prevăzute în anexa nr. 3, care 
face parte integrantă din prezenta ordonanţă 
de urgenţă. 
 

Nemodificat Nemodificat  

24. CAPITOLUL IV: Modificarea unor acte 
normative 

Nemodificat Nemodificat  

25. Art. 18 - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 101/2011 privind 
reglementarea condiţiilor pentru vânzarea 
unor imobile, proprietate privată a statului, 
aflate în administrarea Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului 
de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei 
Autonome "Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat", pentru reglementarea 
situaţiei juridice a unor imobile, pentru 
reglementarea cheltuielilor de cazare în 
unele situaţii speciale, precum şi pentru 

Nemodificat Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

modificarea unor acte normative, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 851 din 30 noiembrie 2011, aprobată cu 
completări prin Legea nr. 382/2013, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 
1.La articolul 121, alineatul (6) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
"(6) În cazul în care cumpărătorul nu 
plăteşte 3 rate consecutive, contractul de 
vânzare-cumpărare este reziliat de drept, 
fără a mai fi necesară punerea în întârziere 
şi fără nicio altă formalitate. Sumele 
achitate de cumpărător până la momentul 
rezilierii contractului nu se restituie 
acestuia. Pentru neplata ratei la termenele 
stabilite, cumpărătorul datorează penalităţi 
de întârziere calculate la suma restantă 
conform Ordonanţei Guvernului nr. 
13/2011 privind dobânda legală 
remuneratorie şi penalizatoare pentru 
obligaţii băneşti, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 
43/2012, cu completările ulterioare." 
2.La articolul 141, după alineatul (6) se 
introduce un nou alineat, alineatul (7), cu 
următorul cuprins: 
"(7) Imobilele din fondul locativ cu 
destinaţia de locuinţe de serviciu, 
disponibile, pot fi atribuite persoanelor 
prevăzute la art. 148 pe o perioadă de 
maximum 1 an, cu posibilitatea de 

 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

prelungire, în condiţiile prevăzute la art. 
149 şi 1410." 
3.La anexa nr. 3 "Lista imobilelor din 
domeniul privat al statului aflate în 
administrarea Regiei Autonome 
«Administraţia Patrimoniului Protocolului 
de Stat» şi a imobilelor proprietate proprie, 
propuse în vederea vânzării", după numărul 
curent 672 se va introduce un nou număr 
curent, numărul curent 673, cu următorul 
cuprins: 

Nr. 
crt. 

Denumirea imobilului şi 
adresa 

Teren 
aferent 
rămas 
- mp - 

"673 Palatul Primăverii nr. 50, 
compus din următoarele 
construcţii: 
A1 - clădire S+P+1E - 
palat 
A2 - clădire parter - 
pavilion 
A3 - construcţie parter 
pergola 
A4 - construcţie parter 
pergola 
A5 - clădire adm. S = 
P+1E+M 
A6 - clădire parter - 
cabină poartă 
A7 - clădire parter 
magazie 
A8 - clădire adm. parter 

14.830 mp

 
 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

A9 - clădire adm. parter 
A10 - clădire adm. S = P 
A11 - clădire subsol, 
cameră tehnică subterană 
A12 - clădire parter 
magazie 
A13 - clădire parter 
magazie 
A14 - clădire parter garaj 
A15 - clădire parter 
cabină poartă" 

4.Prin teren aferent construcţiilor, în sensul 
prevederilor art. 6 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 101/2011, 
aprobată cu completări prin Legea nr. 
382/2013, se înţelege suprafaţa de teren 
deţinută de proprietarul/coproprietarul 
construcţiei în baza unui contract de 
închiriere valabil la data intrării în vigoare 
a acestui act normativ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

26. Art. 19. - Alineatul (1) al articolului 112 
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
365 din 29 mai 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 
"Art. 112 
 (1) Numărul total al funcţiilor publice de 
conducere din cadrul fiecărei autorităţi sau 
instituţii publice, cu excepţia funcţiilor 
publice de secretar al unităţii/subdiviziunii 

Nemodificat Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

administrativ-teritoriale, de şef al oficiului 
prefectural, precum şi a funcţiilor publice 
de conducere a căror ocupare se face prin 
detaşare cu personal din cadrul instituţiilor 
din sectorul de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională, conform statelor de 
organizare «Anexa M», aprobată de 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, este 
de maximum 12% din numărul total al 
posturilor aprobate." 
 

27. Art. 20 - După articolul 35 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
introduce un nou articol, articolul 351, cu 
următorul cuprins: 
 
"Art. 351 (1) Autorităţile administraţiei 
publice locale din România pot aproba 
finanţarea unor proiecte propuse de către 
autorităţile administraţiei publice locale din 
Republica Moldova, în baza acordurilor de 
înfrăţire/cooperare încheiate în condiţiile 
legii pentru: 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 2. La articolului 20, partea 
introductivă și litera a) ale 
alineatului (1) al articolului 
351,  se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
"Art. 351 (1) Autorităţile 
administraţiei publice locale 
din România pot aproba 
finanţarea unor proiecte 
propuse de către alte 
autorități ale administrației 
publice locale din România, 
precum și de către autorităţile 
administraţiei publice locale 
din Republica Moldova, în 
baza acordurilor de 
înfrăţire/cooperare încheiate în 
condiţiile legii pentru: 
a) obiective de investiţii ale 

 



 17 

Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

a) obiective de investiţii ale unităţilor 
administrativ-teritoriale din Republica 
Moldova; 
 
 
 
 
 
 
 
b) programe comune culturale, sportive, de 
tineret şi educaţionale; 
c) stagii de pregătire profesională; 
d) alte acţiuni care contribuie la dezvoltarea 
relaţiilor de prietenie. 
 (2) Procedurile de finanţare prevăzute la 
alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al 
ministrului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice şi al ministrului 
finanţelor publice." 
 

altor autorități ale 
administrației publice locale 
din România, precum și 
unităţilor administrativ-
teritoriale din Republica 
Moldova; 
 
Autor: Cseke Attila - Grupul 
parlamentar al UDMR 
 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
 
 

28. Art. 21 - După alineatul (4) al articolului 
15 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 
februarie 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, se introduce un nou 
alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: 
"(5) Autorităţile administraţiei publice 
locale din România pot încheia acorduri de 
înfrăţire/cooperare cu autorităţile 
administraţiei publice locale din Republica 
Moldova pentru realizarea şi finanţarea 

Nemodificat Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

unor obiective de investiţii ale unităţilor 
administrativ-teritoriale din Republica 
Moldova, programe comune culturale, 
sportive, de tineret şi educaţionale, stagii de 
pregătire profesională şi a altor acţiuni care 
contribuie la dezvoltarea relaţiilor de 
prietenie." 
 

29. CAPITOLUL V: Dispoziţii finale 
 
 

Nemodificat Nemodificat  

30. Art. 22 
La data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 101/1999 
privind valorificarea şi transmiterea, fără 
plată, a unor bunuri confiscate şi a unor 
bunuri provenite din cadouri, devenite 
proprietate privată a statului, aflate în 
administrarea şi, respectiv, în custodia 
Regiei Autonome "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat", 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 309 din 30 iunie 1999, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 
403/2001, precum şi nr. crt. 11 din anexa 
nr. 2 "Lista bunurilor mobile şi imobile 
care fac parte din baza materială destinată 
activităţii de reprezentare şi protocol" la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
24/2013 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 19/2002 privind unele 
măsuri pentru constituirea şi utilizarea 

Nemodificat Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

fondului locativ de protocol, proprietate 
publică a statului, şi pentru vânzarea unor 
imobile, proprietate privată a statului, aflate 
în administrarea Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului 
de Stat", publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 208 din 12 aprilie 
2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 
231/2013, cu modificările ulterioare. 
 
 

31. Art. 23 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă 
din prezenta ordonanţă de urgenţă. 
 

Nemodificat Nemodificat  

32. Anexele nr. 1-3 se regăsesc la paginile 
20-22 

Nemodificat Nemodificat  
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ANEXA nr. 1  

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale imobilului care se transmite din proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în 

domeniul public al statului şi care este dat în administrarea Serviciului Român de Informaţii 
 

Locul unde 
este situat 

imobilul care 
se transmite 

Persoana juridică de la 
care se transmite imobilul 

Persoana juridică la 
care se transmite 

imobilul 
Caracteristicile tehnice ale imobilului 

Băile Olăneşti, 
Aleea 

Salcâmilor nr. 
2, judeţul 

Vâlcea 

Proprietatea privată a Regiei 
Autonome "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului 

de Stat" 

Domeniul public al 
statului şi 

administrarea 
Serviciului Român de 

Informaţii 

CF. nr. 35306 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu 
numărul 286) 
1. Construcţii noi (corp gardă, centrală termică, magazie, 
conductă de alimentare gaze) şi modernizări din Băile Olăneşti, 
Aleea Salcâmilor nr. 2, judeţul Vâlcea, din care: 
- Corp gardă A, Sc = 168 mp; nr. cadastral 35306 - C13; 
- Corp gardă B, Sc = 134 mp; nr. cadastral 35306 - C14; 
- Magazie, Sc = 48 mp; nr. cadastral 35306 - C19; 
- Centrală termică, Sc = 41 mp; nr. cadastral 35306 - C20. 
2. Hotel "Maria" din Băile Olăneşti, Aleea Salcâmilor nr. 2, 
judeţul Vâlcea, din care: 
- Teren tenis - 755 mp, nr. cadastral 35306 - C21; 
- Hotel "Maria", Sc = 1.010 mp; (D+P+3E), nr. cadastral 35306 
-C22. 
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ANEXA nr. 2  

 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale imobilului aflat în domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat", care trece în domeniul public al statului şi administrarea Serviciului Român de Informaţii 

 
 
 
Nr. 
crt. 

Adresa 
Persoana juridică de la care 

se transmite imobilul 
Persoana juridică la care 

se transmite imobilul 
Descriere actuală 

  Băile Olăneşti, 
Aleea 
Salcâmilor nr. 
2, judeţul 
Vâlcea 

Administrarea Regiei 
Autonome "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de 
Stat" 
Domeniul privat al statului 

Administrarea Serviciului 
Român de Informaţii 
Domeniul public al statului 

- Fundaţie Corp gardă A, Sc = 168 mp; nr. 
cadastral 35306 - C13 
- Fundaţie Corp gardă B, Sc = 134 mp; nr. 
cadastral 35306 - C14 
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ANEXA nr. 3  

 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", care se transmite 

din domeniul public în domeniul privat al statului 
 
 

Locul unde este situat imobilul 
care se transmite 

Nr. inv. MFP 
Caracteristici tehnico-economice ale imobilului transmis şi nr. de 

identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice 
Municipiul Bucureşti, Bd. 
Primăverii nr. 50, sectorul 1 

150296 Palatul Primăverii nr. 50, în suprafaţă măsurată de 14.830 mp, compus 
din următoarele construcţii: 
A1 - clădire S+P+1E - palat; 
A2 - clădire parter - pavilion; 
A3 - construcţie parter pergola; 
A4 - construcţie parter pergola; 
A5 - clădire adm. S = P+1E+M; 
A6 - clădire parter - cabină poartă; 
A7 - clădire parter magazie; 
A8 - clădire adm. parter; 
A9 - clădire adm. parter; 
A10 - clădire adm. S = P; 
A11 - clădire subsol, cameră tehnică subterană; 
A12 - clădire parter magazie; 
A13 - clădire parter magazie; 
A14 - clădire parter garaj; 
A15 - clădire parter cabină poartă. 
Nr. cadastral 263350, cf. CF 263350 UAT Bucureşti, sectorul 1. 

 
Anexa nr.2 
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II. AMENDAMENT RESPINS 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Text amendament 
(autor) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 
2. Argumente respingere 

Camera decizională 

1. _______________________ 2. După articolul 21 se introduce un 
articol nou, art. 211, cu următorul 
cuprins: 
„211. După articolul 1 din Legea nr. 
139/2015 privind înfiinţarea, 
organizarea si funcţionarea Academiei 
de Ştiinţe Juridice din România, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 412 din 11 
iunie 2015, se introduce un articol 
nou, art. 11, cu următorul cuprins: 
«Art. 11. – (1) Sediul AŞJR este în 
municipiul Bucureşti. 
(2) În vederea stabilirii sediului AŞJR, 
Regia Autonomă a Patrimoniului 
Protocolului de Stat alocă un imobil 
din fondul propriu.»” 
 
Autor: Comisia juridică, de disciplină 
și imunități 

1. ________________ 
2. Pentru transmiterea unui 
imobil din fondul RAPPS nu 
este necesară prevederea prin 
lege, ci prin Hotărâre a 
Guvernului la cererea 
Academiei de Ştiinţe Juridice 
din România. 

Camera Deputaților 
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