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Art. I. — Legea nr. 85/2018 privind constituirea și menținerea

unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere, publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 5 aprilie

2018, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele u) și y) se modifică și vor avea

următorul cuprins:

„u) stocuri petroliere — stocuri de produse energetice

enumerate la pct. 3.4 din anexa A la Regulamentul (CE)

nr. 1.099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din

22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei;

..............................................................................................

y) titular al obligației de stocare — entitatea centrală de stocare

din România și orice operator economic care are statut de rezident

în România sau de nerezident care își desfășoară activitatea în

România prin intermediul unui sediu permanent și care introduce

pe piața din România cantități mai mari de 1.000 de tone de țiței

și/sau produse petroliere, în anul de referință;”.

2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3. — (1) Nivelul stocurilor minime reprezintă cel puțin

cea mai mare valoare dintre cantitatea aferentă importurilor nete

pe o perioadă de 90 de zile, calculată pe baza mediei zilnice a

importurilor nete, și cantitatea aferentă consumului intern pe o

perioadă de 61 de zile, calculată pe baza mediei zilnice a

consumului intern.

(2) Media zilnică a importurilor nete se calculează pe baza

valorii medii a echivalentului în țiței al importurilor din anul

calendaristic precedent, stabilită potrivit prevederilor anexei nr. 1.

(3) Prin excepție de la alin. (2), media zilnică a importurilor

nete care se ia în considerare la alin. (1) se determină, pentru

perioada 1 ianuarie—30 iunie a fiecărui an calendaristic, pe

baza cantităților importate în penultimul an calendaristic care

precedă anul calendaristic în discuție.

(4) Media zilnică a consumului intern se calculează pe baza

valorii medii a echivalentului în țiței al consumului intern zilnic

din anul calendaristic precedent, stabilită și calculată potrivit

prevederilor anexei nr. 2.

(5) Prin excepție de la alin. (4), media zilnică a consumului

intern care se ia în considerare la alin. (1) se determină, pentru

perioada 1 ianuarie—30 iunie a fiecărui an calendaristic, pe

baza cantităților consumate în penultimul an calendaristic care

precedă anul calendaristic în discuție.

(6) La solicitarea autorității competente, Institutul Național de

Statistică va furniza datele statistice necesare stabilirii

echivalentului în petrol al importurilor nete și al consumului intern.

(7) Datele și informațiile transmise de Institutul Național de

Statistică către Eurostat, respectiv Chestionarul lunar de petrol și

gaze, intitulate raportările Monthly Oil and Gas questionnaire —

MOS-Oil, vor fi transmise, lunar, autorității competente în

vederea verificării îndeplinirii obligațiilor de stocare, respectiv a

numărului de zile de consum mediu zilnic.

(8) Calculul stocurilor minime deținute, exprimate în tone

echivalent petrol, se realizează conform prevederilor anexei nr. 3.”

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4. — (1) Autoritatea competentă va stabili, anual, până

la data de 30 aprilie, prin ordin al conducătorului acesteia:

a) metoda de calcul al stocurilor minime, respectiv metoda

prin care se obține cea mai mare valoare dintre cantitatea

aferentă importurilor nete pe o perioadă de 90 de zile, calculată

pe baza mediei zilnice a importurilor nete, și cantitatea aferentă

consumului intern pe o perioadă de 61 de zile, calculată pe baza

mediei zilnice a consumului intern;

b) nivelul stocurilor minime, exprimat în tone echivalent petrol;

c) nivelul stocurilor de urgență și, după caz, al stocurilor

specifice, care intră în componența stocurilor minime, exprimat

în tone echivalent petrol;

d) structura stocurilor de urgență;

e) după caz, structura stocurilor specifice;

f) lista titularilor obligației de stocare și, în mod corelativ,

nivelul minim al stocurilor ce urmează a fi constituit și menținut

de fiecare titular al obligației de stocare, exprimat în tone și tone

echivalent petrol;

g) numărul de zile de consum mediu zilnic, aferent anului de

referință, calculat potrivit prevederilor art. 3.

(2) Nivelul stocului de urgență care urmează să fie constituit

de către fiecare titular al obligației de stocare va fi direct

proporțional cu ponderea cantităților de țiței și/sau produse

petroliere pe care fiecare dintre aceștia le-a introdus pe piața

din România în totalul cantităților de țiței și/sau produse

petroliere introduse pe piața din România în anul de referință.

(3) Titularii obligației de stocare vor transmite autorității

competente, până la data de 31 martie a fiecărui an calendaristic,

cantitățile de țiței și/sau produse petroliere pe care le-au introdus pe

piața din România în anul calendaristic anterior, pe fiecare

sortiment în parte, în tone și în tone echivalent petrol.

(4) Ori de câte ori se va face referire, prin prezenta lege, la

un nivel cantitativ sau cantități de țiței și/sau produse petroliere

și în măsura în care nu se prevede altfel, determinarea acestor

cantități se va face în tone echivalent petrol.

(5) Nivelul stocurilor minime, aprobat potrivit prevederilor

alin. (1) lit. b), poate fi redus doar pe perioada operației de

înlocuire a unor cantități de produse petroliere care fac parte din

structura sortimentală a acestora și numai în măsura în care

înlocuirea acelor cantități de produse este necesară pentru

menținerea utilității stocurilor minime, precum și în cazul punerii

în circulație a stocurilor minime, în caz de disfuncționalitate

majoră în aprovizionarea cu țiței și/sau produse petroliere, a

situațiilor de urgență deosebită și a situațiilor de criză locală.

(6) Autoritatea competentă va verifica, trimestrial, numărul

de zile de consum mediu zilnic, conform metodei stabilite potrivit

prevederilor alin. (1) lit. a).

(7) În cazul în care, în urma verificărilor, se constată că

numărul de zile de consum mediu zilnic este diferit față de cel

stabilit conform prevederilor alin. (1) lit. a), autoritatea

competentă va dispune măsuri pentru corectarea nivelului

stocurilor și va notifica, în termen de maximum 5 zile lucrătoare,

operatorii economici, titulari ai obligației de stocare, cu privire la

acestea. Operatorii economici au la dispoziție 30 de zile pentru

corectarea nivelului stocurilor.

(8) Ordinul conducătorului autorității competente prevăzut la

alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
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L E G I  Ș I  D E C R E T E

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E

pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2018 privind constituirea 

și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere

Parlamentul României adoptă prezenta lege.



Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

București, 22 noiembrie 2022.

Nr. 324.
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4. La articolul 5, partea introductivă a alineatului (1) se

modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5. — (1) Stocurile specifice pot fi compuse exclusiv din

una sau mai multe dintre următoarele categorii de produse,

definite la pct. 3.4 din anexa A la Regulamentul (CE)

nr. 1.099/2008:”.

5. La articolul 5, după alineatul (4) se introduc două noi

alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:

„(5) În cazul în care nu sunt constituite stocuri specifice

pentru minimum 30 de zile de consum, cel puțin o treime din

stocurile de urgență sunt menținute sub formă de produse

petroliere în conformitate cu prevederile alin. (1) și (2).

(6) În situația prevăzută la alin. (5), prin excepție de la

prevederile art. 4 alin. (1) lit. d), titularii obligației de stocare au

libertatea de a alege structura sortimentală, cu respectarea ponderii

de cel puțin o treime produse petroliere și cel mult două treimi țiței.”

6. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 8. — (1) Stocurile minime se constituie cel mai târziu la

data de 1 iulie a fiecărui an calendaristic și se mențin, în mod

continuu, pentru următoarele 12 luni calendaristice, pe perioada

1 iulie anul curent — 30 iunie anul următor.”

7. La articolul 15 alineatul (1), litera f) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„f) să notifice autoritatea competentă, cu 15 zile înainte,

despre înlocuirea, potrivit art. 4 alin. (5), a unor cantități de

produse petroliere care fac parte din structura sortimentală a

stocurilor minime deținute, despre motivele înlocuirii și despre

perioada estimată a operațiunii de înlocuire;”.

8. La articolul 16, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(2) Registrul detaliat și actualizat permanent al stocurilor de

urgență va cuprinde, în special, datele și informațiile privind

localizarea precisă a depozitelor petroliere unde sunt constituite

și menținute stocurile de urgență, iar pentru fiecare depozit

petrolier în parte, titularii obligației de stocare care au constituit

și mențin stocuri de urgență, în mod direct sau prin delegare, va

cuprinde datele și informațiile privind produsele petroliere care

fac obiectul stocurilor de urgență, ale proprietarului stocurilor,

prin referire la categoriile de produse petroliere prevăzute la

pct. 3.4 din anexa A la Regulamentul (CE) nr. 1.099/2008, și

nivelul cantitativ al fiecărui produs petrolier care intră în

componența stocurilor de urgență constituite și menținute, în

mod direct sau prin delegare, de către/pentru fiecare titular al

obligației de stocare în parte.”

9. La articolul 16, alineatul (3) se abrogă.

10. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 20. — (1) Entitatea centrală de stocare din România se

poate constitui sub forma unei asociații, în condițiile Ordonanței

Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată

cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu

modificările și completările ulterioare, prin asocierea dintre statul

român, reprezentat de organul de specialitate al administrației

publice centrale prevăzut la art. 34 alin. (5) sau, după caz, de un

organ al administrației publice de specialitate, la propunerea

autorității competente, și unul sau mai mulți operatori economici

care au calitatea de titular al obligației de stocare, până la data

de 31 decembrie 2023. Termenii și condițiile asocierii se aprobă

prin hotărâre a Guvernului.

(2) În situația în care nu se va constitui în forma și în termenul

prevăzute la alin. (1), entitatea centrală de stocare din România

se constituie ca organ de specialitate al administrației publice

centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

Organizarea și funcționarea entității centrale de stocare din

România se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea

autorității competente.

(3) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale entității

centrale de stocare din România se va asigura din venituri

proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.

(4) Veniturile proprii ale entității centrale de stocare din

România se constituie din tarife percepute pentru prestarea de

servicii necesare îndeplinirii obligațiilor de stocare delegate din

partea titularilor obligațiilor de stocare, precum și din vânzarea

stocurilor petroliere.

(5) Metodologia stabilirii tarifelor prevăzute la alin. (4) se aprobă

prin decizie a conducerii entității centrale de stocare din România,

cu avizul autorității competente și cu cel al Ministerului Finanțelor.

(6) Cuantumul tarifelor aferente veniturilor proprii se aprobă

prin decizie a conducerii entității centrale de stocare din

România, cu avizul autorității competente.”

11. La articolul 34, alineatul (4) se modifică și va avea

următorul cuprins: 

„(4) Stocurile petroliere aferente stocurilor intangibile și

nivelului destinat intervențiilor operative ale rezervei de stat sau

rezervelor de mobilizare nu intră sub incidența prezentei legi,

inclusiv în ceea ce privește instituirea obligațiilor de stocare, de

evidență sau de calcul al stocurilor minime.”

12. La articolul 34, după alineatul (5) se introduce un nou

alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Cantitățile existente care depășesc nivelurile prevăzute la

alin. (4) pot intra sub incidența dispozițiilor prezentei legi, cu condiția

stabilirii lor prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Administrației

Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, în corelare cu

nivelul maxim de constituire prevăzut în Nomenclatorul produselor

rezervă de stat, având următoarele destinații:

a) angajarea, în numele statului român, ca stocuri specifice;

b) delegarea către Administrația Națională a Rezervelor de

Stat și Probleme Speciale, în calitate de membru asociat în

entitatea centrală de stocare, constituită potrivit prevederilor

art. 20, ori de titular delegat al obligației de stocare, conform

prevederilor art. 13 alin. (1) lit. d), după caz.”

13. Anexele nr. 1, 2 și 4 se modifică și se înlocuiesc cu

anexele nr. 1—3 la prezenta lege.

14. La anexa nr. 3, litera a) a punctului I se modifică și va

avea următorul cuprins:

„a) să includă toate celelalte stocuri de produse petroliere

identificate la pct. 3.4 din anexa A la Regulamentul (CE)

nr. 1.099/2008 și să calculeze echivalentul în țiței al acestora

prin aplicarea unui factor multiplicator de 1,065; sau”.

Art. II. — Constituirea stocurilor minime de țiței și/sau produse

petroliere în conformitate cu prevederile prezentei legi se realizează

în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

�
Prezenta lege transpune Directiva de punere în aplicare

(UE) 2018/1.581 a Comisiei din 19 octombrie 2018 de

modificare a Directivei 2009/119/CE a Consiliului în ceea ce

privește metodele de calcul al obligațiilor de stocare, publicată în

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 263 din

22 octombrie 2018.
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ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Legea nr. 85/2018)

Metoda de calcul în tone echivalent petrol al importurilor 

de produse petroliere

Determinarea importurilor de produse petroliere în tone echivalent petrol se calculează după metoda

următoare:

1. Suma importurilor nete de țiței, de gaz natural lichefiat (GNL), de materii prime pentru rafinării și

de alte hidrocarburi, conform definiției de la pct. 3.4 din anexa A la Regulamentul (CE) nr. 1.099/2008, se

calculează și se ajustează pentru a ține seama de eventualele variații ale stocurilor. Din cifra rezultată se

scade una dintre următoarele trei cifre pentru randamentul naftei:

— 4%;

— randamentul mediu al naftei;

— consumul efectiv net de naftă.

2. Suma importurilor nete ale tuturor celorlalte produse petroliere, conform definiției de la pct. 3.4 din

anexa A la Regulamentul (CE) nr. 1.099/2008, minus nafta, se calculează și se ajustează pentru a ține

seama de variațiile stocurilor și se înmulțește cu un factor de 1,065.

Suma cifrelor care rezultă în urma pct. 1 și 2 reprezintă echivalentul în țiței.

Buncărele maritime internaționale nu se includ în calcul.

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la Legea nr. 85/2018)

Metoda de calcul al consumului intern

Determinarea consumului intern, exprimat în tone echivalent petrol, trebuie calculată după metoda

următoare:

Consumul intern se stabilește prin însumarea „livrărilor interne brute observate” agregate, conform

definiției de la pct. 3.2.2.11 din anexa C la Regulamentul (CE) nr. 1.099/2008 doar pentru următoarele

produse: benzină auto, benzină de aviație, carburant turboreactor tip benzină (petrol turboreactor tip nafta

sau JP4), carburant turboreactor tip kerosen, petrol lampant, motorină/carburant diesel (păcură distilată),

păcură (cu conținut ridicat de sulf și cu conținut redus de sulf), definite la pct. 3.4 din anexa A la

Regulamentul (CE) nr. 1.099/2008.

Buncărele maritime internaționale nu se includ în acest calcul.

Echivalentul în petrol al consumului intern se calculează prin aplicarea unui factor multiplicator de 1,2.

ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 4 la Legea nr. 85/2018)

Nivelurile minime prevăzute pentru stocurile specifice

Pentru fiecare sortiment de produs petrolier selectat pentru constituirea stocului specific se stabilește

un nivel minim cantitativ, care, exprimat în tone echivalent petrol, reprezintă un anumit număr de zile de

consum mediu zilnic, aferent anului de referință (CMZ

pp

).

Numărul de zile menționat mai sus se aprobă de către Guvern, la propunerea autorității competente,

prin ordinul prevăzut la art. 4 alin. (1) din lege.

Exprimarea în tone echivalent petrol a nivelului minim cantitativ se realizează prin înmulțirea cu 1,2

a cantității de produs petrolier selectat pentru constituirea stocului specific.

Astfel, nivelul minim cantitativ pentru un produs petrolier (NMC

pp

) selectat pentru constituirea stocului

specific, exprimat în tone fizice, se calculează după formula:

NMC

pp

= (CMZ

pp

x numărul de zile de consum mediu aferent anului de referință)/1,2,

unde:

CMZpp = 1,2 x [suma livrărilor interne brute observate agregate, conform definiției de la pct. 3.2.2.11

din anexa C la Regulamentul (CE) nr. 1.099/2008, ale produselor petroliere selectate pentru constituirea

stocului specific]/365.

Suma livrărilor interne brute observate ale produselor petroliere selectate pentru constituirea stocului

specific nu include cantitățile din buncărele maritime internaționale.

Stocul specific reprezintă suma nivelurilor minime cantitative aferente produselor petroliere

selectate.



H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, 

care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național

„Autostrada Bacău—Pașcani”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, 

precum și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, 

care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național

Având în vedere dispozițiile art. 12 alin. (1) și (1

1

) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate

publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, precum

și dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 688/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

„Autostrada Bacău—Pașcani”, județele Bacău, Neamț și Iași,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1) și (1

1

) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea

pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările

și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate

publică de interes național „Autostrada Bacău—Pașcani”,

prevăzut în anexa nr. 1, conform variantei finale a studiului de

fezabilitate.

Art. 2. — (1) Se aprobă declanșarea procedurii de

expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care

constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică

de interes național „Autostrada Bacău—Pașcani”, situate pe

amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităților

Săucești, Itești, Berești-Bistrița, Filipești din județul Bacău,

Moldoveni, Secuieni, Horia, Trifești, Dulcești, Cordun, Săbăoani,

Gherăești, Roman din județul Neamț, Mircești, Hălăucești,

Mogoșești-Siret, Stolniceni-Prăjescu, Pașcani din județul Iași,

expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul

Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională

de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea

Legii nr. 85/2018 privind constituirea și menținerea 

unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea Legii

nr. 85/2018 privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau

produse petroliere și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 22 noiembrie 2022.

Nr. 1.335.



PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, 

ministrul transporturilor și infrastructurii,

Sorin Mihai Grindeanu

p. Ministrul investițiilor 

și proiectelor europene,

Carmen Moraru,

secretar de stat

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

București, 9 noiembrie 2022.

Nr. 1.372.

*) Anexele nr. 1—4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1129 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din

șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.
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(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată

supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităților

Săucești, Itești, Berești-Bistrița, Filipești din județul Bacău,

Moldoveni, Secuieni, Horia, Trifești, Dulcești, Cordun, Săbăoani,

Gherăești, Roman din județul Neamț, Mircești, Hălăucești,

Mogoșești-Siret, Stolniceni-Prăjescu, Pașcani din județul Iași,

proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele

individuale aferente despăgubirilor, prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a statului

care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe

amplasamentul aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 3.

(4) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a unităților

administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de

expropriere, situate pe amplasamentul aprobat conform art. 1,

prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 3. — (1) Sumele individuale estimate de expropriator,

aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care

constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică

de interes național „Autostrada Bacău—Pașcani”, situate pe

amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităților

Săucești, Itești, Berești-Bistrița, Filipești din județul Bacău,

Moldoveni, Secuieni, Horia, Trifești, Dulcești, Cordun, Săbăoani,

Gherăești, Roman din județul Neamț, Mircești, Hălăucești,

Mogoșești-Siret, Stolniceni-Prăjescu, Pașcani din județul Iași,

sunt în cuantum de 38.314,20 mii lei și se alocă de la bugetul de

stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,

în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2022

nr. 317/2021, cu modificările și completările ulterioare, la

capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport rutier”,

titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei

de împrumut a PNRR”, articolul 61.06 „Transferuri din bugetul de

stat către întreprinderi publice și institute naționale de cercetare-

dezvoltare pentru susținerea proiectelor aferente PNRR”.

(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de

către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii într-un cont de

trezorerie deschis pe numele Companiei Naționale de

Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A., în termen de cel

mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de

credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind

exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării

unor obiective de interes național, județean și local, aprobate

prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările

ulterioare, la dispoziția proprietarilor/deținătorilor de imobile

proprietate privată care constituie coridorul de expropriere

al lucrării de utilitate publică de interes național, situate pe

amplasamentul prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plății

despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile

legii.

Art. 4. — Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere —

S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând

imobilele proprietate privată, în lista imobilelor proprietate

publică a statului, precum și în lista imobilelor proprietate publică

a unităților administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul

prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise

în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum

și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale,

a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. — Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică

de interes național, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoștința

publică și prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate și,

respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet

a expropriatorului, în condițiile legii.

Art. 6. — Anexele nr. 1—4*) fac parte integrantă din prezenta

hotărâre.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.767/2004 

privind modul de organizare și funcționare a serviciilor

publice comunitare regim permise de conducere 

și înmatriculare a vehiculelor

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 1.767/2004 privind modul de organizare

și funcționare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și

înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 1.048 din 12 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică

după cum urmează:

1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. — Personalul serviciilor publice comunitare regim permise de

conducere și înmatriculare a vehiculelor este constituit din polițiști și personal

contractual.”

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. — Polițiștii prevăzuți la art. 6 beneficiază de stabilitate în funcție,

păstrându-și toate drepturile dobândite anterior.”

3. La articolul 11, alineatele (2) și (4) vor avea următorul cuprins:

„(2) Criteriile privind selecționarea personalului și organizarea concursurilor

sau a examenelor pentru ocuparea funcțiilor prevăzute în statele de funcții

ale serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare

a vehiculelor se stabilesc în mod unitar, la nivelul întregii țări, de către Direcția

generală permise de conducere și înmatriculări.

...........................................................................................................................

(4) Comisiile de concurs și comisiile de soluționare a contestațiilor constituite

în vederea ocupării funcțiilor vacante de polițiști și personal contractual se stabilesc

prin dispoziție a directorului general al Direcției generale permise de conducere și

înmatriculări și sunt formate din specialiști ai acestei instituții. În cazul funcțiilor

vacante de conducere din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise

de conducere și înmatriculare a vehiculelor, din componența comisiilor fac parte

și reprezentanți ai instituției prefectului.”

Art. II. — Dispozițiile art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.767/2004

privind modul de organizare și funcționare a serviciilor publice comunitare regim

permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, cu modificările și completările

ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta hotărâre, nu se aplică în cazul

procedurilor de concurs sau examen pentru ocuparea funcțiilor vacante de polițiști

și personal contractual demarate și nefinalizate până la data intrării în vigoare

a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor interne,

Aneta Matei,

secretar de stat

București, 16 noiembrie 2022.

Nr. 1.385.



GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea numărului maxim de posturi 

pentru Înalta Curte de Casație și Justiție

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 134 alin. (2)

din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările

și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Înalta Curte de Casație și Justiție funcționează cu un număr maxim

de 594 de posturi.

Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea

Guvernului nr. 563/2020 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru

Înalta Curte de Casație și Justiție, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 659 din 24 iulie 2020, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul justiției,

George Bogdan Ilea,

secretar de stat

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

Ministrul muncii și solidarității sociale,

Marius-Constantin Budăi

București, 16 noiembrie 2022.

Nr. 1.387.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

ai obiectivului de investiții „Construire cămin studențesc —

Universitatea din București, Splaiul Independenței nr. 204,

sector 6, municipiul București”

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1)

lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și

completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții

„Construire cămin studențesc — Universitatea din București, Splaiul Independenței

nr. 204, sector 6, municipiul București”, realizat prin Compania Națională

de Investiții „C.N.I.” — S.A., prevăzuți în anexa care face parte integrantă

din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face de

la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice

și Administrației, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din venituri

proprii ale Universității din București, precum și din alte surse de finanțare legal

constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
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Art. 3. — Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin

Compania Națională de Investiții „C.N.I.” — S.A., răspunde de modul de utilizare

a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Kelemen Hunor

Ministrul dezvoltării, 

lucrărilor publice și administrației,

Cseke Attila-Zoltán

Ministrul educației,

Ligia Deca

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

București, 16 noiembrie 2022.

Nr. 1.391.

ANEXĂ

C A R A C T E R I S T I C I L E  P R I N C I P A L E  Ș I  I N D I C A T O R I I  T E H N I C O - E C O N O M I C I

ai obiectivului de investiții „Construire cămin studențesc — Universitatea din București, 

Splaiul Independenței nr. 204, sector 6, municipiul București”

Titular: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Beneficiar: — Compania Națională de Investiții „C.N.I.” — S.A., pe perioada realizării investiției;

— Universitatea din București, după realizarea investiției

Amplasament: municipiul București, Splaiul Independenței nr. 204, sectorul 6

Indicatorii tehnico-economici:

• Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) 198.298 mii lei

(în prețuri valabile la data de 14.03.2022, 1 euro = 4,9490 lei),

din care C + M 149.533 mii lei

• Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 

prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” — S.A.,

196.292 mii lei

din care C + M 148.905 mii lei

• Valoarea finanțată de Universitatea din București, 2.006 mii lei

din care C + M 628 mii lei

Eșalonarea investiției: INV/C + M

— Anul I                            INV 115.132 mii lei

C + M 91.804 mii lei

— Anul II                          INV 83.166 mii lei

C + M 57.729 mii lei

Capacități:

— suprafață desfășurată totală mp 17.812,85

— regim de înălțime 2S + P + 7E + 2Et retrase

Durata de execuție a obiectivului de investiții: luni 24

Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea se va realiza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în

limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din venituri proprii ale Universității din București, precum și din alte surse de

finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea participării României la Expoziția mondială 2025 „Designing Future 

Society for Our Lives”, Osaka, Kansai, Japonia

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 24 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 4 alin. (2) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și

completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă participarea României, cu un pavilion

național, la Expoziția mondială 2025 „Designing Future Society

for Our Lives”, Osaka, Kansai, Japonia, care se va desfășura în

perioada 13 aprilie—13 octombrie 2025, denumită în continuare

expoziția mondială.
Art. 2. — (1) Reprezentarea Guvernului României în ceea ce

privește organizarea și participarea României la expoziția

mondială prevăzută la art. 1 se asigură de comisarul general al

Secțiunii Române, numit prin decizie a prim-ministrului, la

propunerea Ministerului Afacerilor Externe, denumit în continuare

MAE. Comisarul general este ajutat de un comisar general

adjunct, desemnat prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(2) Pe perioada deplasărilor în străinătate, comisarul general

al Secțiunii Române beneficiază de categoria a II-a de diurnă și

indemnizație de cazare, la nivelul corespunzător — nr. crt. 84

din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele

drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate

pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu

modificările și completările ulterioare.

(3) Comisarul general al Secțiunii Române răspunde de

utilizarea fondurilor aferente organizării și participării României

la expoziția mondială, în condițiile legii.

Art. 3. — Pavilionul României va fi construit pe un lot alocat

de organizatorii expoziției mondiale cu titlu gratuit. Pavilionul

național este o construcție cu folosință temporară și caracter

provizoriu care nu intră în categoria mijloacelor fixe. După

încheierea expoziției mondiale, locația atribuită se restituie

organizatorilor în forma în care a fost alocată.

Art. 4. — (1) În vederea participării României la expoziția

mondială se constituie un comitet interministerial de organizare.

(2) Comitetul interministerial este condus de comisarul general

al Secțiunii Române și are în componență câte un reprezentant, la

nivel de secretar de stat, subsecretar de stat, consilier de stat,

secretar general sau secretar general adjunct, din cadrul

Cancelariei Prim-Ministrului, Secretariatului General al Guvernului

și ministerelor care au în sfera de competență următoarele domenii:

a) agricultură;

b) antreprenoriat, comerț și turism;

c) comunicații, societate informațională, cercetare și inovare;

d) cultură și identitate națională;

e) dezvoltare regională;

f) educație;

g) protecția mediului;

h) ramurile industriei naționale;

i) sport;

j) tineret.

(3) Desemnarea reprezentanților prevăzuți la alin. (2) se face

prin ordin al miniștrilor de resort, în termen de 30 de zile de la

intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. În același termen,

secretarul general al Guvernului și șeful Cancelariei

Prim-Ministrului își vor desemna reprezentanții, în condițiile legii.

(4) Comitetul interministerial poate coopera și cu alte instituții

publice și private, precum și cu organizații guvernamentale și

neguvernamentale.

(5) Comitetul interministerial își stabilește propriile reguli de

funcționare, prin regulament intern. Acest regulament prevede

modalitățile de desemnare a unor membri supleanți, constituirea

de colective tehnice de lucru, modalitățile de sprijinire cu

personal de specialitate a activităților de pregătire și participare

a României la expoziția mondială, pe domeniile din sfera de

competență a fiecărui minister, precum și alte măsuri necesare. 

Art. 5. — Comitetul interministerial decide asupra modalităților

prin care se elaborează conceptul de participare și asupra

organismelor consultate, care pot include asociații patronale și

profesionale, institute de arhitectură, institute de cercetare-

dezvoltare și instituții culturale.

Art. 6. — (1) Realizarea demersurilor și luarea măsurilor

necesare pentru pregătirea și participarea României la expoziția

mondială, precum și coordonarea activităților întreprinse în

contextul participării României la alte expoziții internaționale se

asigură de către Unitatea pentru Expoziții Mondiale, denumită în

continuare UPEM, care funcționează ca direcție în cadrul

Administrației centrale a MAE și este condusă de comisarul

general al Secțiunii Române.

(2) UPEM are următoarele atribuții principale:

a) implementează conceptul și programul de participare a

României la expoziția mondială și asigură ilustrarea tematicii

propuse de organizatori;

b) colaborează cu organizatorii expoziției mondiale pentru

pregătirea și realizarea activităților cuprinse în programul

acestora și realizează în numele statului român toate procedurile

necesare pentru pregătirea și participarea României;

c) participă la elaborarea documentației pentru procedurile

de achiziție publică organizate în condițiile legii, pentru

proiectarea, realizarea și organizarea pavilionului și a celorlalte

modalități și forme prin care România va fi reprezentată la

expoziția mondială;

d) asigură managementul organizatoric și monitorizarea

realizării proiectului de participare a României la expoziția

mondială, pe parcursul etapelor de pregătire, de desfășurare a

participării, de închidere a expoziției, inclusiv pe perioada de

dezafectare și de predare a locației către organizatori;

e) elaborează propunerile privind bugetul necesar pentru

desfășurarea propriei activități, precum și pentru asigurarea

participării României la expoziția mondială;

f) coordonează activitățile de realizare și difuzare a

materialelor promoționale, materialelor de prezentare

audio/video și a mijloacelor multimedia de informare, precum și

realizarea evenimentelor speciale de promovare a participării

României la expoziția mondială;

g) asigură îndeplinirea altor atribuții și sarcini stabilite de

ministrul afacerilor externe pentru participarea în bune condiții la

expoziția mondială;
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h) prezintă periodic ministrului afacerilor externe rapoarte privind

stadiul pregătirii și desfășurării participării României la expoziția

mondială, precum și modul de gestionare a fondurilor aferente.

Art. 7. — (1) Se autorizează MAE, prin UPEM, să obțină

venituri din închirierea unor spații cu destinația de desfășurare

de activități comerciale, de natura alimentației publice cu specific

național și a vânzării de suveniruri românești reprezentative, în

cadrul pavilionului României.

(2) Suprafața alocată pentru activități comerciale nu poate

depăși 20% din suprafața totală construită a pavilionului.

(3) Închirierea spațiilor prevăzute la alin. (1) se face prin

licitație publică. Prin ordin al ministrului afacerilor externe se

aprobă norme tehnice interne pentru organizarea licitației

publice, cu respectarea legislației în vigoare. 

(4) Chiria încasată se virează integral la bugetul de stat.

Art. 8. — (1) Cheltuielile aferente pregătirii și participării României

la expoziția mondială se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul

MAE, capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe”. 

(2) În bugetul prevăzut la alin. (1) sunt incluse și cheltuielile

cu transportul și indemnizația de deplasare ale reprezentanților

mass-media, cele ale unor specialiști în domeniu, precum și

cheltuielile cu transportul, indemnizația de deplasare sau

onorariile pentru membrii colectivelor artistice, sportive, științifice

și altele asemenea, care vor participa la evenimentele

organizate de România în cadrul expoziției mondiale, cu

respectarea dispozițiilor legale privind drepturile și obligațiile

personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor

misiuni cu caracter temporar.

(3) În bugetul prevăzut la alin. (1) sunt incluse și cheltuielile cu

elaborarea, realizarea și transportul materialelor de prezentare și

promovare a României, inclusiv pe domenii sectoriale, pe suport

tipărit sau electronic, precum și ale unor materiale promoționale

diverse, inscripționate cu însemnele pavilionului României. Se

pot efectua cheltuieli pentru mediatizarea participării, prin

mijloace mass-media sau publicitate. 

Art. 9. — (1) În completarea alocațiilor bugetare prevăzute

la art. 8 alin. (1), pentru pregătirea și participarea României la

expoziția mondială, MAE, prin UPEM, poate atrage fonduri

provenite din donații și sponsorizări ale persoanelor fizice și ale

persoanelor juridice, din țară și din străinătate, precum și alte

surse atrase în condițiile legii. În același scop, MAE, prin UPEM,

poate primi donații și sponsorizări în bunuri, în condițiile legii.

(2) Pentru bunurile primite ca donații și sponsorizări se

autorizează MAE, prin UPEM, să efectueze cheltuielile cu

transportul rutier, aerian sau naval, cu realizarea formalităților

vamale și cu depozitarea, din bugetul prevăzut la art. 8 alin. (1),

în condițiile legii.

Art. 10. — (1) Se autorizează MAE, prin UPEM, să închirieze

sau să primească în comodat, în țară și în Japonia, autovehicule

și echipamente necesare pe durata pregătirii și participării la

expoziția mondială, în condițiile legii.

(2) Se autorizează MAE, prin UPEM, să efectueze cheltuieli

legate de asigurare, transport, utilizare și mentenanță, inclusiv

cheltuielile de deplasare a specialiștilor desemnați pentru

bunurile prevăzute la alin. (1), din bugetul prevăzut la art. 8 alin. (1),

în condițiile legii.

Art. 11. — În vederea realizării activităților și acțiunilor

necesare participării României la expoziția mondială, MAE, prin

UPEM, poate încheia acorduri de parteneriat și convenții civile

de prestări servicii.

Art. 12. — Organizarea acțiunilor de reprezentare și protocol

în Japonia, pe durata desfășurării expoziției mondiale, se

realizează în conformitate cu legislația în vigoare privind modul

și condițiile în care misiunile diplomatice, oficiile consulare și

celelalte reprezentanțe ale României în străinătate pot să

organizeze acțiuni de protocol și de reprezentare, care se

efectuează cu aprobarea comisarului general al Secțiunii

Române la expoziția mondială.

Art. 13. — (1) În urma închiderii expoziției mondiale, bunurile

de natura mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aparținând

pavilionului României, inclusiv structurile de construcție și

amenajare, altele decât cele care alcătuiesc construcția în formă

brută, se scot din funcțiune, se casează, se transferă la misiunile

diplomatice, oficiile consulare și celelalte reprezentanțe ale

României în străinătate, se donează, se repatriază sau se valorifică

în Japonia, după caz, cu respectarea legislației în vigoare.

(2) Lista bunurilor prevăzute la alin. (1) și destinația acestora

se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe, la

propunerea compartimentelor de specialitate ale MAE cu

responsabilități în domeniu.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe, 

Daniela Anda Grigore Gîtman,

secretar de stat

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

p. Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,

Constantin Saragea,

secretar general

Ministrul economiei,

Florin Marian Spătaru

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Sorin Moise,

secretar de stat

p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,

Robert-Eugen Szép,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,

Cseke Attila-Zoltán

Ministrul educației,

Ligia Deca

Ministrul antreprenoriatului și turismului,

Constantin-Daniel Cadariu

Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,

Gabriela Firea

Ministrul culturii,

Lucian Romașcanu

Ministrul sportului,

Novák Carol-Eduard

Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,

Mircea Abrudean

Secretarul general al Guvernului,

Marian Neacșu

București, 16 noiembrie 2022.

Nr. 1.399.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind acțiunea de protocol cu caracter deosebit „Organizarea de către Ministerul Afacerilor

Interne a reuniunii Comitetului Interministerial de Nivel Înalt al Forței de Jandarmerie Europeană”,

care se va desfășura la București în perioada 14—16 decembrie 2022

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind

stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin

Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea participării României la Studiul Internațional privind Procesul de 

Predare-Învățare, dezvoltat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică — TALIS 2024

Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) lit. p) și ale art. 103 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu

modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte

normative, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă participarea României la Studiul

Internațional privind Procesul de Predare-Învățare, dezvoltat de

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

(OCDE), Teaching and Learning International Survey — TALIS

2024.

Art. 2. — (1) Centrul Național de Politici și Evaluare în

Educație se desemnează ca Centru Național TALIS.

(2) Taxa privind participarea României, în perioada 2023—2024,

la Studiul Internațional privind Procesul de Predare-Învățare,

dezvoltat de OCDE, Teaching and Learning International

Survey —TALIS 2024, este în cuantum de 79.500 euro, care se

achită către OCDE în două tranșe egale și se plătesc în anii

2023 și 2024.

(3) Echivalentul în lei al taxei prevăzute la alin. (2), precum

și cheltuielile de administrare internă a studiului se asigură de la

bugetul de stat, din sumele alocate Ministerului Educației, prin

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Ministrul educației,

Ligia Deca

p. Ministrul afacerilor externe,

Daniela Anda Grigore Gîtman,

secretar de stat

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

București, 16 noiembrie 2022.

Nr. 1.400.

Art. 1. — Se aprobă organizarea de către Ministerul

Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Jandarmeriei

Române, a reuniunii Comitetului Interministerial de Nivel Înalt al

Forței de Jandarmerie Europeană, care va avea loc la București

în perioada 14—16 decembrie 2022, denumită în continuare

reuniunea.

Art. 2. — (1) Se aprobă finanțarea cheltuielilor ocazionate de

organizarea și desfășurarea reuniunii. Finanțarea cheltuielilor

necesare pentru organizarea și desfășurarea reuniunii se

suportă din bugetul pe anul 2022 aprobat Ministerului Afacerilor

Interne, prin Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021,

cu modificările și completările ulterioare, de la capitolul 61.01

„Ordine publică și siguranță națională”, titlul 20 „Bunuri și

servicii”.

(2) Activitatea prevăzută la pct. 4 din anexa care face parte

integrantă din prezenta hotărâre se organizează la nivelul

ordonatorului principal de credite.

Art. 3. — Prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 și 5 din

Normele privind organizarea în țară a acțiunilor de protocol și a

unor manifestări cu caracter cultural-științific, precum și
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cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituțiile

publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind

normele de organizare în țară a acțiunilor de protocol, cu

modificările ulterioare, în scopul organizării și desfășurării

reuniunii se aprobă:

a) invitarea în țară a unui număr maxim de 40 de persoane;

b) cazarea persoanelor străine participante la reuniune în

hoteluri de 5 stele;

c) normativul de cheltuieli prevăzut în anexă.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

București, 22 noiembrie 2022.

Nr. 1.407.

ANEXĂ 

N O R M A T I V  D E  C H E L T U I E L I

Nr. 

crt.

Cheltuieli de organizare*)

Numărul maxim 

de persoane

Limite maxime

1.

Mese oficiale (dineuri oficiale, dejunuri oficiale) oferite de inspectorul

general al Jandarmeriei Române

40 de persoane 250 lei/persoană

2.

Cheltuieli zilnice de masă pentru invitații inspectorului general al

Jandarmeriei Române

40 de persoane 250 lei/persoană/zi

3. Cafea, apă, sucuri sau alte tratații oferite în timpul reuniunii CIMIN 40 de persoane 50 lei/persoană/zi

4. Cheltuieli privind cadouri pentru delegațiile CIMIN**) 15 delegații 850 lei/delegație

*) Pentru celelalte tipuri de cheltuieli, altele decât cele prevăzute în prezenta anexă, se aplică dispozițiile legale în vigoare.

**) Activitate ce va fi organizată la nivelul ordonatorului principal de credite. 

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind recunoașterea Fundației Țiriac 

ca fiind de utilitate publică

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 39 alin. (1)

din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările

ulterioare,

Guvernul României adoptă următoarea hotărâre:

Articol unic. — Se recunoaște Fundația Țiriac, persoană juridică română de

drept privat, fără scop patrimonial, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor

cu numărul 126 din 10.10.2014, cu sediul în Șoseaua Nordului nr. 24—26, etaj 3,

camera 3, sectorul 1, municipiul București, ca fiind de utilitate publică.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, 

Kelemen Hunor

p. Ministrul sportului,

Florina Cristache,

secretar general

București, 22 noiembrie 2022.

Nr. 1.413.

13

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1129/23.XI.2022



D E C I Z I I  A L E  P R I M - M I N I S T R U L U I

GUVERNUL ROMÂNIEI

P R I M - M I N I S T R U L

D E C I Z I E  

privind încetarea de drept a raportului de serviciu 

al doamnei Maria Gheorghe, consilier de soluționare 

a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice în cadrul 

Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

Având în vedere Adresa Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

nr. 54.143 din 4.11.2022, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu

nr. 20/27.955/M.N. din 4 noiembrie 2022, precum și Decizia Curții Constituționale

a României nr. 387/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a

dispozițiilor art. 53 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar

de pensii publice și ale art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 —

Codul muncii,

în temeiul art. 29, art. 516 lit. a), art. 517 alin. (1) lit. d), art. 524 alin. (1) și al

art. 533 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, al art. 45 alin. (1) din Legea

nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor

de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de

lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea

Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările

ulterioare, precum și ale art. 20 din Regulamentul de organizare și funcționare al

Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, aprobat prin Hotărârea

Guvernului nr. 1.037/2011,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — (1) La data de 13 decembrie 2022 încetează de drept raportul

de serviciu al doamnei Maria Gheorghe, consilier de soluționare a contestațiilor în

domeniul achizițiilor publice în cadrul Consiliului Național de Soluționare a

Contestațiilor, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard

și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

(2) Doamna Maria Gheorghe predă lucrările și bunurile care i-au fost

încredințate în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu în termen de 3 zile de la

data prevăzută la alin. (1).

(3) Prezenta decizie poate fi contestată la instanța competentă în

conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu

modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Marian Neacșu

București, 23 noiembrie 2022.

Nr. 538.
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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

O R D I N

pentru aprobarea strategiei naționale de control al respectării regulilor privind perioadele 

de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor 

de înregistrare a activității acestora și privind activitatea lucrătorilor mobili și detașarea

conducătorilor auto, precum și pentru modificarea Normelor metodologice privind activitatea 

de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă 

ale conducătorilor auto și al utilizării aparatelor de înregistrare a activității acestora, 

aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) și f) și alin. (3) lit. e) și ale art. 7 alin. (1) din Ordonanța Guvernului

nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (10) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a

regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de

înregistrare a activității acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. V

alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 12/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transporturilor

rutiere, precum și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă strategia națională de control al

respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și

perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea

aparatelor de înregistrare a activității acestora și privind activitatea

lucrătorilor mobili și detașarea conducătorilor auto, prevăzută în

anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Normele metodologice privind activitatea de control

al respectării perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor

de odihnă ale conducătorilor auto și al utilizării aparatelor de

înregistrare a activității acestora, aprobate prin Ordinul

ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 25 octombrie 2007, cu

modificările și completările ulterioare, se modifică după cum

urmează:

1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4. — (1) Coordonatorul național are atribuțiile prevăzute

la art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007.

(2) Coordonatorul național transmite organismelor similare

din celelalte state membre ale Uniunii Europene informațiile

prevăzute la art. 40 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al

Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014

privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a

Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind

aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și

al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale

legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, la fiecare

6 luni și ori de câte ori sunt solicitate astfel de informații cu privire

la anumite cazuri particulare.”

2. Capitolul III se abrogă.

Art. 3. — Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul

Rutier duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,

Bogdan-Stelian Mîndrescu,

secretar de stat

București, 4 noiembrie 2022.

Nr. 2.254.

ANEXĂ

S T R A T E G I A  N A Ț I O N A L Ă  

de control al respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele 

și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora 

și privind activitatea lucrătorilor mobili și detașarea conducătorilor auto

Art. 1. — (1) Coordonatorul național introduce un sistem de

clasificare în funcție de gradul de risc pentru întreprinderile/operatorii

de transport rutier pe baza numărului și a gravității încălcărilor

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului

European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea

anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor

rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 și (CE)

nr. 2.135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE)

nr. 3.820/85 al Consiliului, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al

Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind

tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului

(CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în

transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE)

nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind
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armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în

domeniul transporturilor rutiere, cu modificările și completările

ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 38/2008 privind

organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează

activități mobile de transport rutier, cu modificările ulterioare,

denumită în continuare legislație specifică, constatate pentru

fiecare întreprindere/operator de transport rutier, și organizează

controalele în funcție de gradul de risc al întreprinderii/

operatorului de transport rutier.

(2) Clasificarea în funcție de gradul de risc al întreprinderilor/

operatorilor de transport rutier conform alin. (1) se realizează

conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/695 al

Comisiei din 2 mai 2022 de stabilire a normelor de aplicare a

Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului

în ceea ce privește formula comună pentru calcularea gradului

de risc al întreprinderilor de transport.

(3) Pentru a facilita controalele selective în trafic, datele din

sistemul național de clasificare în funcție de gradul de risc sunt

accesibile în momentul controlului tuturor autorităților de control

competente din România.

(4) Modul de acces al informațiilor existente în sistemul

prevăzut la alin. (3) se realizează prin protocol încheiat între

coordonatorul național și celelalte autorități competente din

România.

Art. 2. — Întreprinderile/Operatorii de transport rutier

evaluate/evaluați ca prezentând un grad de risc ridicat vor face

obiectul unor controale mai riguroase și mai frecvente, atât în

trafic, cât și la sediu.

Art. 3. — În cadrul controalelor efectuate în trafic pentru

verificarea respectării legislației specifice, inclusiv în ceea ce

privește normele speciale privind detașarea conducătorilor auto,

personalul cu atribuții de control are în vedere verificarea cu

precădere a autovehiculelor deținute/utilizate de întreprinderile/

operatorii de transport rutier clasificate/clasificați cu risc ridicat.

Art. 4. — (1) Verificarea activității întreprinderilor/operatorilor

de transport rutier evaluate/evaluați ca prezentând un grad de

risc ridicat se efectuează la sediul acestora cel puțin o dată la

12 luni.

(2) În cazul întreprinderilor/operatorilor de transport care în

douăsprezece luni nu și-au îmbunătățit gradul de risc și sunt

evaluate/evaluați cu grad de risc ridicat după această perioadă,

controlul la sediul acestora se efectuează cel puțin o dată la

6 luni.

(3) În cadrul controalelor efectuate la sediul întreprinderilor/

operatorilor de transport rutier conform alin. (1) și (2) sunt

realizate verificări mai riguroase, în principal prin prelevarea

înregistrărilor tahograf de la cât mai mulți conducători auto și

pentru perioade de timp mai mari.

Art. 5. — Controalele prevăzute la art. 2 din Normele

metodologice privind activitatea de control al respectării

perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale

conducătorilor auto și al utilizării aparatelor de înregistrare a

activității acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor

nr. 1.058/2007, cu modificările și completările ulterioare, includ,

după caz, un control asupra operațiunilor de cabotaj.
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