
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

 
 

L E G E 
 
 

privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe 
exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale,  precum şi a unor măsuri de reformă privind administraţia 
publică 

 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 

T I T L U L   I 
Modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi completarea 

Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică 
 
 

Art. I. – Articolul 6 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 modifică şi va avea 
următorul cuprins:  

„Art. 6. – Trecerea de către Guvern în administrarea şi finanţarea 
autorităţilor administraţiei publice locale a unor cheltuieli publice, ca urmare a 
descentralizării unor competenţe, precum şi a altor cheltuieli publice noi se face 
prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare realizării acestora, 
fundamentate pe baza standardelor de cost ale serviciilor publice respective, iar 
până la aprobarea acestora, fundamentate pe baza sumelor aprobate pentru anul 
anterior, prin cuprinderea integrală şi distinctă în anexa la legea bugetului de stat a 
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, necesare finanţării 
cheltuielilor publice transferate sau a noilor cheltuieli publice.” 
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Art. II.  – După alineatul (2) al articolului 9 din Legea nr. 213/1998 
privind bunurile proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998,  cu modificările şi 
completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu 
următorul cuprins: 

„(3) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi  
administrativ-teritoriale în domeniul public al altei unităţi administrativ-teritoriale 
de nivel diferit administrativ-teritorial, în cadrul aceluiaşi judeţ, se face la cererea 
unităţii administrativ-teritoriale interesate, prin hotărâri ale autorităţilor 
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective.” 

 
 

T I T L U L   I I 
Măsuri de descentralizare în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale 

 
CAPITOLUL I 

Dispoziţii privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor agricole judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti 

 
Art. 1. – (1) Direcţiile agricole judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti se înfiinţează ca instituţii publice de interes judeţean, respectiv local, cu 
personalitate juridică, finanţate integral din bugetul local al judeţului, respectiv din 
bugetul municipiului Bucureşti, inclusiv din sume acordate de la bugetul de stat 
potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, în subordinea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti. 

(2) Direcţiile agricole judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti se 
înfiinţează ca urmare a reorganizării direcţiilor pentru agricultură judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti, cu excepţia unităţilor fitosanitare şi cu 
preluarea activităţii următoarelor instituţii publice care se desfiinţează:  

a) oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene; 
b) casele agronomului; 
c) camerele agricole judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti aflate 

în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, instituţii 
publice organizate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.609/2009 
privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea 
oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei 
Naţionale de Consultanţă Agricolă. 

 
Art. 2. – (1) Direcţiile agricole judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti exercită următoarele atribuţii:  
a) implementează politicile naţionale, comunitare şi judeţene de 

dezvoltare rurală, politicile de amenajare şi dezvoltare durabilă a teritoriilor rurale; 
b) propun consiliului judeţean, respectiv Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, strategia judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în 
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domeniile agriculturii şi industriei alimentare, conservarea şi managementul 
durabil al solurilor, precum şi în domeniile conexe; 

c) contribuie la orientarea, susţinerea şi dezvoltarea filierelor sectoarelor 
din agricultură, industria alimentară, care au organizare comună de piaţă;  

d) elaborează strategiile la nivel judeţean, respectiv la nivelul 
municipiului Bucureşti, după caz, pentru adaptarea producţiei la cererea pieţei şi 
încurajarea obţinerii unor produse de calitate în beneficiul consumatorului, în 
concordanţă cu necesităţile identificate la nivel local, prin consultare cu structurile 
parteneriale sociale; 

e) autorizează spaţiile destinate comercializării cu amănuntul a vinului de 
masă în vrac şi  participă la verificarea menţinerii condiţiilor de autorizare; 

f) autorizează spaţiile de depozitare pentru produsele agricole şi participă 
la monitorizarea modului de recepţionare, depozitare şi păstrare în spaţii cu această 
destinaţie a producţiei; 

g) autorizează cultivarea plantelor ce sunt prelucrate în scop licit, 
destinate utilizării în industrie şi/sau alimentaţie;  

h) înregistrează şi avizează până la data de 1 iunie a fiecărui an, fişele de 
înscriere în agricultura ecologică a operatorilor care produc, procesează, 
depozitează, comercializează sau importă produse ecologice, conform legislaţiei  
Uniunii Europene şi naţionale în domeniu; 

i) analizează cererile de autorizare a cultivatorilor de plante modificate 
genetic şi eliberează autorizaţiile;  

j) elaborează studiile pedologice şi agrochimice pentru Sistemul naţional 
de monitorizare sol-teren şi banca de date aferentă pentru agricultură; 

k) realizează şi reactualizează periodic sistemul judeţean, respectiv de la 
nivelul municipiului Bucureşti, de date sol-teren pentru agricultură; 

l) implementează programul privind executarea studiilor pedologice şi 
agrochimice şi a sistemului de monitorizare sol-teren pentru suprafeţele cu 
destinaţie agricolă şi a celor privind protecţia solurilor; 

m) avizează documentaţiile întocmite de beneficiari, necesare în vederea 
schimbării categoriei de folosinţă a terenurilor, în condiţiile legii; 

n) autorizează, cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
scoaterea din circuitul agricol a terenurilor, în condiţiile legii; 

o) asigură colectarea, prelucrarea şi raportarea datelor statistice şi 
operative din domeniile de activitate, în conformitate cu cerinţele legislaţiei 
naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniu;  

p) asigură colectarea datelor primare privind factorii de emisie şi/sau 
informaţii asociate acestora, necesare întocmirii inventarului naţional al emisiilor 
de gaze cu efect de seră - sectorul agricultură şi sectorul folosinţa terenurilor şi 
schimbarea categoriei de folosinţă a terenului; 

q) oferă asistenţă tehnică şi consiliere producătorilor agricoli în vederea 
accesării şi absorbţiei fondurilor europene; 

r) organizează activităţi de popularizare şi asistenţă tehnică de 
specialitate prin înfiinţarea de loturi demonstrative, demonstraţii practice, târguri, 
expoziţii, festivaluri, seminarii, simpozioane, dezbateri şi mese rotunde; 
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s) asigură asistenţă tehnică de specialitate, economică şi managerială 
persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile agricole şi conexe în aplicarea 
tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor în 
scopul eficientizării activităţilor la nivel de fermă; 

ş) colaborează cu instituţiile de învăţământ şi cercetare agricolă în scopul 
realizării transferului tehnologic şi diseminarea rezultatelor cercetării aplicative în 
agricultură prin elaborarea şi distribuirea gratuită de tehnologii de cultură şi de 
creşterea animalelor, materiale de specialitate, proiecte-model, altele; 

t) organizează şi realizează formarea profesională iniţială şi continuă,  
precum şi instruiri, perfecţionări şi pregătiri profesionale ale specialiştilor şi 
producătorilor individuali în domeniile de activitate specifice agriculturii, 
industriei alimentare, agroturismului, precum şi în domeniile conexe; 

ţ) realizează şi promovează proiecte de finanţare pentru producătorii 
individuali în domeniile de activitate specifice; 

u) realizează studii de fezabilitate pentru operatorii economici care 
desfăşoară activităţi cu profil agricol, silvicol sau de industrie alimentară; 

v) realizează materiale publicitare şi reclame de specialitate, desfăşoară 
activităţi de cazare, masă şi transport, servicii de agrement, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare şi asigură fluxul informaţional către fermieri prin: 
materiale audio-vizuale, emisiuni radio-TV, editarea, multiplicarea şi distribuirea 
de materiale informative, reviste, cărţi, broşuri, pliante, tehnologii de cultură a 
plantelor şi de creştere a animalelor, proiecte tehnico-economice şi alte materiale 
de specialitate; 

w) asigură asistenţa tehnică, consilierea şi informarea producătorilor 
agricoli cu privire la: politicile de dezvoltare rurală; respectarea normelor de  
eco-condiţionalitate; gestionarea durabilă; acţiunile de combatere a schimbărilor 
climatice în agricultură; 

x) îndeplinesc orice alte atribuţii, stabilite prin lege sau prin alte acte 
normative  pentru domeniile sale de activitate. 

(2) Direcţiile agricole judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pot 
colabora cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la solicitarea acestuia, în 
domeniul lor de activitate, pentru: 

a) efectuarea controalelor de conformitate cu standardele de 
comercializare pe domeniile specifice, respectiv a controalelor oficiale din cadrul 
organizărilor comune de piaţă; 

b) verificarea şi monitorizarea modului de realizare a producţiei 
integrate, a practicilor culturale, tehnicilor de producţie şi de gestiune a 
reziduurilor, cu respectarea protecţiei mediului ambiant, protecţia calităţii apei, a 
solului şi a peisajului, asigurându-se totodată conservarea şi/sau favorizarea 
biodiversităţii; 

c) efectuarea inspecţiilor tehnice din domeniile de activitate, în 
conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniu; 

d) monitorizarea şi controlul asupra modului în care sunt reprezentate 
interesele fermierilor, a certificării calităţii de producător, a calităţii, protecţiei şi 
conservării solului, a serviciilor de asistenţă tehnică de specialitate şi consultanţă 
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acordate producătorilor, a modului în care se realizează formarea profesională a 
producătorilor, identificând operativ eventualele disfuncţii existente la nivelul 
judeţului şi propunând planuri de măsuri pentru reglementarea situaţiilor respective 
şi eficientizarea activităţii economice agricole; 

e) verificarea şi monitorizarea modului de implementare a legislaţiei în 
vigoare din domeniul industriei alimentare privind obţinerea produselor 
agroalimentare şi a produselor tradiţionale; 

f) desfăşurarea activităţii în conformitate cu legislaţia naţională şi 
legislaţia Uniunii Europene în domeniu şi asigură confidenţialitatea datelor. 

 (3) Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti pot stabili taxe şi/sau tarife pentru prestarea unor servicii prevăzute la 
alin. (1), în limitele şi în condiţiile legii. 

(4) Taxele şi/sau tarifele percepute pentru prestarea unor servicii 
prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetele locale ale judeţelor, respectiv al 
municipiului Bucureşti. 

 
Art. 3. – Regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama, statul 

de funcţii şi numărul de posturi ale direcţiilor agricole judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

Art. 4. – Conducătorii direcţiilor agricole judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, sunt numiţi în condiţiile legii, în urma evaluării 
cunoştinţelor şi abilităţilor manageriale, prin concurs.  

 
Art. 5. – Competenţele privind reglementarea, politicile şi strategiile 

naţionale, precum şi inspecţia şi controlul în domeniul agriculturii sunt exercitate 
de autoritatea centrală în domeniu, în scopul aplicării unitare a politicilor şi a 
strategiilor agricole naţionale şi ale Uniunii Europene, potrivit legii. 
 

CAPITOLUL II 
Prevederi referitoare la aplicarea prezentului titlu 

 
Art. 6. – Prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (1) din Legea           

nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare, �i de la prevederile art. 45 alin. (2) lit. i) din Legea cadastrului şi 
publicită�ii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, bunurile, prevăzute în anexa nr. 1, proprietate publică a statului aflate în 
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a serviciilor 
deconcentrate, instituţiilor publice care se reorganizează, trec în domeniul public al 
judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor 
judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 
Art. 7. –  Conform prevederilor art. 557 alin. (4) din Legea nr. 287/2009 

privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
denumită în continuare Codul civil şi  prin derogare  de la prevederile art. 45           
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alin. (2) lit. i) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, bunurile, prevăzute în anexa nr. 1, proprietate privată a statului aflate în 
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a serviciilor 
deconcentrate, instituţiilor publice care se reorganizează, trec în domeniul privat al 
judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor 
judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 
 
 

T I T L U L   I I I 
Măsuri de descentralizare în domeniul culturii  

 
CAPITOLUL I 

Dispoziţii privind organizarea direcţiilor judeţene pentru cultură,  
respectiv a municipiului Bucureşti 

 
Art. 1. – Direcţiile judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului 

Bucureşti, aflate în subordinea Ministerului Culturii, se reorganizează ca instituţii 
publice de interes judeţean, respectiv local, în subordinea consiliilor judeţene, 
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu personalitate juridică, 
finanţate integral din bugetul local al judeţului, respectiv  din bugetul  municipiului 
Bucureşti, inclusiv din sume acordate de la bugetul de stat, potrivit prevederilor  
art. 6 din Legea nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Art. 2. – (1) Direcţiile judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului 

Bucureşti au următoarele atribuţii principale: 
a) implementează la nivel judeţean politicile naţionale, ale Uniunii 

Europene în domeniul protejării patrimoniului cultural; 
b) propun la nivel judeţean consiliului judeţean, respectiv la nivelul 

municipiului Bucureşti Consiliului General al Municipiului Bucureşti, strategia 
judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti în domeniul protejării patrimoniului 
cultural şi duc la îndeplinire competenţele stabilite de lege în concordanţă cu 
strategia naţională în domeniu; 

c) colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru 
protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi 
local şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu; 

d) participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la 
acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe; 

e) propun Ministerului Culturii acreditarea colecţiilor publice de drept 
privat; 

f) monitorizează respectarea condiţiilor de acreditare a muzeelor şi a 
colecţiilor publice aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, 
precum şi a muzeelor şi a colecţiilor publice de drept privat; 
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g) întocmesc baza de date privind patrimoniul cultural, aflat pe raza 
teritorială a acestora şi transmit rapoarte Ministerului Culturii, la cererea acestuia; 

h) înregistrează cererile de clasare a bunurilor culturale mobile, deţinute 
de instituţii nespecializate, de culte religioase, de alte persoane juridice, precum şi 
de persoane fizice; 

i) avizează concesionarea, darea în folosinţă gratuită instituţiilor de 
utilitate publică sau închirierea monumentelor istorice proprietate publică a 
unităţilor administrativ-teritoriale; 

j) avizează, cu consultarea prealabilă a  comisiilor zonale pentru 
monumente istorice, intervenţiile asupra monumentelor istorice de clasă B;   

k) avizează, cu consultarea prealabilă a  comisiilor zonale pentru 
monumente istorice, clasarea şi declasarea monumentelor istorice de clasă B;  

l) exercită dreptul de preempţiune al statului sau al autorităţilor 
administraţiei publice locale pentru monumentele istorice clasate în grupa B;  

m) avizează, cu consultarea prealabilă a comisiilor zonale pentru 
monumente istorice, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism 
pentru instituirea, delimitarea şi reglementarea construirii zonelor de protecţie a 
monumentelor istorice de clasă B sau a zonelor construite protejate cu monumente 
istorice de clasă B; 

n) avizează, cu consultarea prealabilă a  comisiilor zonale pentru 
monumente istorice, studiile de fundamentare aferente documentaţiilor de 
amenajarea teritoriului şi de urbanism, care cuprind monumente istorice de               
clasă B; 

o) eliberează certificatul de export, întocmit potrivit normelor 
metodologice privind exportul bunurilor culturale mobile, pentru bunurile clasate 
pe baza avizului Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, iar pentru bunurile 
neclasate cu înştiinţarea obligatorie a Ministerului Culturii; 

p) emit certificatul de descărcare de sarcină arheologică pentru siturile 
arheologice, după consultarea Comisiei Naţionale de Arheologie, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare, a standardelor şi procedurilor arheologice aprobate 
prin ordin al ministrului culturii;   

q) efectuează expertiza necesară şi întocmesc documentaţiile prevăzute 
de actele normative în vigoare, în vederea clasării bunurilor culturale mobile aflate 
în domeniul public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale sau în 
proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, de pe teritoriul judeţului; 

r) înaintează Ministerului Culturii propunerile de clasare pentru 
monumentele istorice de clasă A;  

s) înregistrează înştiinţările de schimbare a proprietarului sau 
deţinătorului, în cazul bunurilor culturale mobile clasate;  

ş) monitorizează periodic starea de conservare şi de securitate a bunurilor 
culturale mobile clasate, acordând consultanţă de specialitate la solicitarea 
proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale; fac propuneri de includere în 
priorităţile de restaurare a bunurilor mobile clasate în tezaur, aflate la instituţiile 
nespecializate, cultele religioase, alte persoane juridice decât instituţiile publice 
specializate, precum şi la persoanele fizice; 
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t) utilizează veniturile realizate din donaţiile sau legatele dobândite de la 
persoane fizice sau persoane juridice, din ţară ori din străinătate, în condiţiile legii; 

ţ) colaborează împreună cu structurile abilitate ale Ministerului Culturii, 
Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului Afacerilor Interne pentru 
ducerea la îndeplinire a măsurilor de protecţie a bunurilor culturale mobile, în caz 
de conflict armat sau de calamităţi naturale; 

u) cooperează cu Ministerul Culturii, la solicitarea acestuia, şi cu alte 
autorităţi sau instituţii cu competenţe în domeniul protejării monumentelor istorice, 
comunicând toate informaţiile referitoare la monumentele istorice aflate în 
teritoriul lor de competenţă; 

v) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte 
normative, pentru domeniile lor de activitate. 

(2) Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti pot stabili taxe şi/sau tarife pentru prestarea unor servicii prevăzute la 
alin. (1). 

(3) Taxele şi/sau tarifele încasate din prestarea unor servicii prevăzute la 
alin. (1) se fac venit la bugetele locale ale judeţelor, respectiv al municipiului 
Bucureşti. 

 
Art. 3. – Regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama, statul 

de funcţii şi numărul de posturi ale direcţiilor judeţene pentru cultură, respectiv a 
municipiului Bucureşti se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 
Art. 4. – Conducătorii direcţiilor judeţene pentru cultură, respectiv a 

municipiului Bucureşti sunt numiţi, în urma evaluării cunoştinţelor şi abilităţilor 
manageriale, prin concurs, în condiţiile legii. 

 
Art. 5. – Competenţele privind reglementarea, politicile şi strategiile 

naţionale, precum şi controlul în domeniul culturii sunt exercitate de autoritatea 
centrală în domeniu, în scopul aplicării unitare a politicilor şi a strategiilor 
naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniu, potrivit legii. 
 

CAPITOLUL II 
Prevederi referitoare la aplicarea prezentului titlu 

 
Art. 6. – Prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (1) din Legea          

nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi de la prevederile art. 45 alin. (2) lit. i) din Legea cadastrului şi 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, bunurile, prevăzute în anexa nr. 2, proprietate publică a statului aflate în 
administrarea Ministerului Culturii sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia, trec 
în domeniul public al jude�elor, respectiv al municipiului Bucure�ti şi în 
administrarea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti.  
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Art. 7. – Conform prevederilor  art. 557 alin. (4) din Codul civil şi  prin 

derogare  de la prevederile art. 45 alin. (2) lit. i) din Legea  nr. 7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, bunurile proprietate privată a statului şi 
în administrarea Ministerului Culturii sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia, 
prevăzute în anexa nr. 2, trec în domeniul privat al jude�elor, respectiv al 
municipiului Bucure�ti şi în administrarea consiliilor judeţene, respectiv a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

  
CAPITOLUL III 

Modificarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 
 

Articol unic. – Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din    
20 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 

 
1. Alineatele (2), (7) şi (8) ale articolului 4 se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 
„(2) Monumentele istorice proprietate publică a statului sau a unităţilor 

administrativ-teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile; aceste 
monumente istorice pot fi date în administrare instituţiilor publice, pot fi 
concesionate, date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică sau 
închiriate, în condiţiile legii, cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al direcţiilor 
judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz. 
..................................................................................................................................... 

(7) Termenul de exercitare a dreptului de preempţiune al statului este de 
maximum 25 de zile de la data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a 
propunerii de răspuns la Ministerul Culturii. Titularii dreptului de preempţiune vor 
prevedea în bugetul propriu sumele necesare destinate exercitării dreptului de 
preempţiune. Valoarea de achiziţionare se negociază cu vânzătorul. 

(8) În cazul în care Ministerul Culturii nu îşi exercită dreptul de 
preempţiune în termenul prevăzut la alin. (7), acest drept se transferă autorităţilor 
administraţiei publice locale, care îl pot exercita în maximum 25 de zile.” 

 
2. Alineatul (2) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„(2) Clasarea monumentelor istorice în grupe se face prin ordin al 

ministrului culturii, la propunerea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, a 
comisiilor zonale ale monumentelor istorice, după caz, conform procedurii de 
clasare prevăzute de prezenta lege.” 
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3. Articolul  13 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 13. – (1) Procedura de clasare se declanşează de către direcţiile 

pentru cultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau de către Ministerul 
Culturii, după caz, astfel: 

1. din oficiu, în următoarele situaţii: 
a) pentru bunurile imobile aflate în proprietatea statului sau a unităţilor 

administrativ-teritoriale; 
b) pentru bunurile imobile aflate în proprietatea cultelor religioase; 
c) pentru bunurile imobile descoperite întâmplător sau în cadrul unor 

cercetări arheologice sistematice; 
2. la cererea sau, după caz, la propunerea: 
a) proprietarului bunului imobil; 
b) primarului localităţii, a consiliului local sau judeţean, respectiv a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe al cărui teritoriu administrativ se 
află bunul imobil în cauză; 

c) Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, a comisiilor zonale ale 
monumentelor istorice, a Comisiei Naţionale de Arheologie sau a Comisiei 
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor; 

d) asociaţiilor şi fundaţiilor legal constituite, cu activitate în domeniul 
protejării monumentelor istorice; 

e) instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu. 
(2) Dosarul de clasare sau de declasare este întocmit de direcţiile 

judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, prin experţi autorizaţi 
sau specialişti atestaţi înscrişi în registrele Ministerului Culturii, potrivit normelor 
metodologice de clasare şi inventariere aprobate prin ordin al ministrului culturii.  

(3) Dosarul de clasare se înaintează comisiei zonale a monumentelor  
istorice.  

(4) Dacă în urma analizării dosarului, potrivit criteriilor de clasare,  
comisia zonală constată că imobilul este susceptibil de a fi clasat în grupa A, 
formulează propunere în acest sens direcţiei judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, care asigură transmiterea dosarului către direcţia de specialitate din 
cadrul Ministerului Culturii. 

(5) Direcţia de specialitate din Ministerul Culturii înaintează dosarul şi îl 
prezintă, după caz, Comisiei Naţionale de Arheologie şi/sau Comisiei Naţionale a 
Monumentelor Istorice, care îl analizează şi formulează propuneri.  

(6) Dacă în urma analizării dosarului, potrivit criteriilor de clasare,  
comisia zonală constată că imobilul este susceptibil de a fi clasat în grupa B, 
formulează propunere în acest sens direcţiei judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, care avizează propunerea şi asigură transmiterea dosarului către 
consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în 
vederea emiterii hotărârii privind propunerea clasării. 

(7) Hotărârea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti se transmite către Ministerul Culturii, care verifică, cu 
consultarea Secţiunii de evidenţă din cadrul Comisiei Naţionale a Monumentelor 
Istorice, respectarea normelor metodologice de clasare şi emite ordinul de clasare. 
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(8) În cazul în care se constată nerespectarea procedurilor privind 
clasarea, dosarul se restituie cu propuneri şi observaţii către direcţia judeţeană 
pentru cultură. 

(9) Bunul imobil se clasează prin ordin al ministrului culturii, care se 
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.” 

 
4. Alineatul (1) al articolului 14 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„Art. 14. – (1) Comunicarea privind declanşarea procedurii de clasare 

sau de declasare, respectiv, după caz, răspunsul motivat privind neclasarea sau 
nedeclasarea se comunică proprietarului şi titularilor altor drepturi reale, precum şi 
autorităţii administraţiei publice locale de către direcţiile judeţene pentru cultură, 
respectiv a municipiului Bucureşti sau de către Ministerul Culturii, după caz, în 
termen de cel mult 20 de zile de la data primirii propunerii de aviz, formulate de 
către comisiile zonale ale monumentelor istorice sau de Comisia Naţională a 
Monumentelor Istorice, după caz.” 

 
5. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 15. – (1) Comunicarea de clasare, de declasare sau răspunsul 

motivat privind neclasarea sau nedeclasarea pot fi contestate de proprietarul 
bunului imobil în cauză la Ministerul Culturii în termen de 30 de zile de la data 
comunicării; contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare. 

(2) În cazul în care prin votul a două treimi din numărul membrilor 
Comisia Naţională a Monumentelor Istorice susţine hotărârea iniţială de clasare 
sau de neclasare, ministrul culturii este îndreptăţit să respingă contestaţia. 

(3) În cazul în care contestatarul nu este mulţumit de răspunsul primit, 
acesta se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. 

(4) În cazul în care comunicarea prevăzută la alin. (1) nu este contestată, 
aceasta rămâne definitivă după 30 de zile de la transmitere. 

(5) La data rămânerii definitive a comunicării de declasare sau de la data 
comunicării răspunsului privind neclasarea, regimul de monument istoric al 
bunului încetează, iar reluarea procedurii de clasare sau de declasare nu poate 
interveni înainte de 3 ani, în absenţa descoperirii unor elemente noi care să o 
justifice. 

(6) În situaţia introducerii unei acţiuni în contencios administrativ 
împotriva ordinului de clasare sau a comunicării declanşării procedurii de clasare, 
până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive, asupra bunului 
imobil în cauză se aplică regimul juridic al monumentelor istorice.” 

 
6. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 19.  – (1) În sensul prezentei legi, prin declasare se înţelege 

radierea din Lista monumentelor istorice a unui bun imobil sau a unei părţi din 
acesta, prin menţionarea în listă a ordinului de declasare. 

(2) Direcţiile judeţene pentru cultură, pentru monumentele de grupa B 
sau Ministerul Culturii, pentru monumentele de grupa A, comunică proprietarului, 
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titularului dreptului de administrare sau titularului altui drept real asupra 
monumentului istoric declasat, după caz, în maximum 5 zile de la publicarea 
ordinului de declasare, efectuarea radierii. 

(3) Declasarea monumentelor istorice urmează aceeaşi procedură ca cea 
prevăzută pentru clasare. Aceasta se declanşează din oficiu în oricare dintre 
situaţiile următoare: 

a) descărcarea de sarcină arheologică, în cazul siturilor arheologice, 
conform consultării Comisiei Naţionale de Arheologie; 

b) dispariţia monumentului istoric; 
c) constatarea pierderii calităţii de monument istoric a imobilului. 
(4) Dispariţia monumentului istoric se constată pe baza unei note 

elaborate de reprezentantul Ministerului Culturii, de reprezentanul direcţiei 
judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, al muzeului judeţean, 
respectiv al muzeului municipiului Bucureşti, sau al autorităţilor administraţiei 
publice locale, după caz, în care se vor menţiona cauzele, circumstanţele şi 
responsabilii. 

(5) Erorile materiale din Lista monumentelor istorice pot fi îndreptate din 
oficiu sau în urma solicitării oricărei persoane interesate.” 

 
7. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 21. – (1) Clasarea de urgenţă este procedura excepţională prin care 

un bun imobil aflat în pericol iminent de distrugere sau de alterare fizică este clasat 
în grupa A sau B, după caz, în vederea luării măsurilor urgente necesare pentru 
salvarea sa. 

(2) Direcţia judeţeană pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, 
Ministerul Culturii sau Institutul Naţional al Patrimoniului, după caz, pot declanşa 
procedura de clasare de urgenţă, din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane 
interesate. 

(3) Declanşarea procedurii de clasare de urgenţă se efectuează în 
maximum 3 zile de la identificarea situaţiei imobilului sau de la înregistrarea 
solicitării privind situaţia imobilului, pe baza notei de constatare elaborate de 
reprezentantul Ministerului Culturii, de reprezentantul direcţiei judeţene pentru 
cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, al muzeului judeţean, respectiv al 
muzeului municipiului Bucureşti, sau al autorităţilor administraţiei publice locale, 
după caz. 

(4) Clasarea de urgenţă se realizează potrivit procedurii de clasare 
prevăzute la art.13-15. 

(5) La solicitarea direcţiilor judeţene pentru cultură, respectiv a 
municipiului Bucureşti, sau a Ministerului Culturii, după caz, proprietarii 
imobilelor propuse pentru clasare din oficiu sau de urgenţă transmit acestora 
documentele necesare completării dosarului de clasare. 

(6) Împotriva actului de declanşare a procedurii de clasare de urgenţă, 
persoana vătămată se poate adresa instanţelor judecătoreşti, în condiţiile legii.”   
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8. Alineatul (1) al articolului 23 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„Art. 23. – (1) Intervenţiile asupra monumentelor istorice de clasa A se 
fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de Ministerul Culturii. 
Intervenţiile asupra monumentelor istorice de clasă B se fac numai pe baza şi cu 
respectarea avizului emis de către direcţiile judeţene pentru cultură, respectiv a 
municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.” 

 
9. După alineatul (1) al articolului 23 se introduc două noi alineate, 

alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins: 
„(11) Pentru eliberarea avizelor prevăzute la alin. (1) se percep 

taxe/tarife, care se fac venit la bugetul de stat, respectiv la bugetul local al judeţului 
sau al municipiului Bucureşti, după caz, şi se utilizează pentru finanţarea unor 
acţiuni, proiecte şi programe în domeniul monumentelor istorice. 

(12) Nivelul taxelor şi tarifelor se stabileşte prin ordin al ministrului 
culturii sau hotărâre a consiliilor judeţene sau a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, după caz.” 

 
10. Alineatul (3) al articolului 23 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„(3) Autorizaţia de construire, autorizaţia de desfiinţare, precum şi 

autorizaţiile referitoare la intervenţiile prevăzute la alin. (2) se eliberează numai pe 
baza şi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii, pentru monumentele 
istorice de clasa A sau după caz, al direcţiilor judeţene pentru cultură, respectiv a 
municipiului Bucureşti, pentru monumentele istorice de clasa B.” 

 
11. Alineatul (3) al articolului 33 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„(3) Pentru activitatea prestată, membrii Comisiei Naţionale a 

Monumentelor Istorice şi ai comisiilor zonale primesc o indemnizaţie lunară 
stabilită prin ordin al ministrului culturii, respectiv prin hotărâre a consiliului 
judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz,  la 
care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la lucrările comisiei. 
Indemnizaţia lunară se acordă pentru activitatea prestată în lunile în care comisiile 
se întrunesc şi nu poate depăşi 10% din indemnizaţia lunară a unui secretar de 
stat.” 

 
12. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 34. – (1) Comisiile zonale ale monumentelor istorice se 

reorganizează pe lângă direcţiile judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului 
Bucureşti, în comisii judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ca organisme 
ştiinţifice de specialitate ale Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, fără 
personalitate juridică, cu rol consultativ în domeniul protejării monumentelor 
istorice. 
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(2) Numărul de membri, finanţarea şi funcţionarea comisiilor zonale ale 
monumentelor istorice sunt stabilite prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Din componenţa comisiei zonale 
face parte şi un reprezentant al Ministerului Culturii, desemnat la propunerea 
Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice. 

(3) Prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Naţionale 
a Monumentelor Istorice, aprobat prin ordin al ministrului culturii, se va stabili şi 
modul de colaborare cu comisiile zonale. 

(4) În componenţa comisiilor zonale ale monumentelor istorice vor fi 
incluşi arhitecţii şefi ai judeţelor, respectiv arhitectul-şef al municipiului Bucureşti. 

(5) Comisiile zonale ale monumentelor istorice au următoarele atribuţii: 
a) fundamentează şi propun elementele specifice strategiei la nivel 

judeţean privind protejarea monumentelor istorice; 
b) formulează priorităţile pentru protejarea monumentelor istorice la 

nivel judeţean, în vederea evaluării şi asigurării fondurilor necesare; 
c) analizează şi propun Ministerului Culturii, respectiv consiliului 

judeţean, clasarea sau declasarea monumentelor istorice din regiunile lor de 
competenţă în grupa A sau B, după caz; 

d) propun avizul privind documentaţiile de urbanism şi amenajarea 
teritoriului pentru instituirea, delimitarea şi reglementarea construirii zonelor de 
protecţie a monumentelor istorice clasate în grupa B sau a zonelor construite 
protejate cu monumente istorice clasate în grupa B; 

e) propun avizarea studiilor de fundamentare din planurile de amenajare 
a teritoriului, planurile urbanistice generale, planurile urbanistice zonale ale 
localităţilor care cuprind monumente istorice clasate în grupa B; 

f) propun avizul privind documentaţiile tehnice care cuprind lucrări de 
cercetare, investigaţii, expertize tehnice, proiecte tehnice şi detalii de execuţie 
pentru monumentele istorice clasate în grupa B; 

g) îndeplinesc alte atribuţii date în competenţă, potrivit legii.” 
 

CAPITOLUL IV 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia 
patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice  

ca zone de interes naţional 
 

Articol unic. – La articolul 13 din Ordonanţa Guvernului                
nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor 
situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, partea introductivă se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 



 15

„Art. 13. – Direcţiile judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului 
Bucureşti îndeplinesc, în domeniul protejării patrimoniului arheologic, următoarele 
atribuţii:” 
 
 

T I T L U L   I V 
Măsuri de descentralizare în domeniul turismului 

 
Art. I. – Articolul 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările 
ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 20. – (1) Consiliul judeţean, respectiv Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii specifice în domeniul turismului: 

a) inventariază, cu sprijinul consiliilor locale, principalele resurse 
turistice; 

b) administrează registrele locale ale patrimoniului turistic, potrivit legii; 
c) elaborează propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza 

Programului anual de dezvoltare a produselor turistice; 
d) omologhează traseele turistice şi pârtiile de schi; 
e) contribuie la creşterea calităţii produselor turistice; 
f) urmăresc activităţile turistice, în aşa fel încât operatorii economici cu 

activitate în domeniul turismului să aibă acces la resursele turistice, cu respectarea 
normelor de punere în valoare şi protecţie a acestora; 

g) autorizează funcţionarea pensiunilor, activităţile ghizilor de turism, 
centrele de informare şi promovare turistică, structurile de primire turistică şi 
unităţile de alimentaţie publică situate în unităţile administrativ-teritoriale şi în 
staţiuni turistice, în condiţiile legii; 

h) emit brevetul de turism, în condiţiile legii;  
i) asigură clasificarea structurilor de primire turistică potrivit legislaţiei 

în vigoare, în condiţiile legii; 
j) autorizează activităţile de agrement nautic, activităţile turistice pe plajă 

şi activităţile ecoturistice, în condiţiile legii; 
k) avizează documentaţiile de urbanism privind zone şi staţiuni turistice 

şi documentaţiile tehnice privind construcţii din domeniul turismului, în baza unei 
metodologii aprobate prin ordin comun al autorităţii competente în domeniul 
turismului şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. 

(2) În exercitarea atribuţiilor menţionate la alin. (1) lit. k), autorităţile 
administraţiei publice locale de la nivelul judeţului, respectiv al municipiul 
Bucureşti emit avizul de specialitate pentru: 

1. documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului privind zone 
şi staţiuni turistice, cu regulamentele de urbanism aferente; 

2. documentaţii tehnice privind amplasamentul, conformarea şi 
funcţionalitatea construcţiilor noi cu destinaţie turistică de tipul: 
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a) structuri de primire turistice: hotel, hotel-apartament, motel, 
hostel, vilă, bungalou, cabană, sat de vacanţă, camping, pensiune cu o capacitate 
mai mare de 3 camere, indiferent de categoria de confort a acestora; 

b) structuri de servire a mesei: restaurant clasic, restaurant 
specializat, restaurant cu specific naţional sau local, braserie, berărie, gradină de 
vară, baruri de orice tip, unităţi de tip fast food-restaurant cu autoservire, bufet tip 
«expres», pizzerie, snack-bar-cofetărie, patiserie, organizate în unităţi amenajate în 
spaţii special destinate, cuprinse în structuri de primire turistice şi, respectiv 
structuri independente, amplasate în cadrul staţiunii turistice; 

c) structuri de agrement turistic: cluburi, cazinouri, săli polivalente, 
instalaţii şi dotări specifice agrementului turistic - transport turistic pe cablu, pârtii 
amenajate pentru practicarea schiului şi altele asemenea; 

d) structuri de tratament balnear: complexuri de turism balnear. 
3. documentaţii privind funcţionalitatea specifică a construcţiilor 

existente din domeniul turismului, supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, 
extinderi sau altor lucrări care modifică funcţia turistică a acestora; 

4. documentaţii privind construcţiile ce urmează a fi modificate 
structural şi funcţional în scopul primirii unei funcţionalităţi cu profil turistic. 

(3) Consiliile locale au următoarele atribuţii în domeniul turismului: 
a) sprijină consiliul judeţean, respectiv Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, în vederea inventarierii principalelor resurse turistice; 
b) elaborează propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza 

Programului anual de dezvoltare a produselor turistice; 
c) participă la omologarea traseelor turistice şi a pârtiilor de schi; 
d) contribuie la creşterea calităţii produselor turistice; 
e) urmăresc activităţile turistice, în aşa fel încât operatorii economici cu 

activitate în domeniul turismului să aibă acces la resursele turistice, cu respectarea 
normelor de punere în valoare şi protecţie a acestora; 

f) organizează centre de informare turistică în localităţile cu activitate 
turistică.” 

 
Art. II. – Autorităţile administraţiei publice locale transmit la cererea 

autorităţii administraţiei publice centrale competente în domeniul turismului 
informaţii şi date necesare îndeplinirii atribuţiilor legale.  

 
Art. III. – (1) Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti pot stabili taxe şi/sau tarife pentru prestarea de servicii în 
domeniul turismului, prevăzute la art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
nr. 58/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu 
modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege. 

(2) Taxele şi/sau tarifele prevăzute la alin. (1) se constituie ca venituri proprii 
ale judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti, în limitele şi în condiţiile legii. 
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T I T L U L   V 
Măsuri de descentralizare în domeniul învăţământului preuniversitar 

 
Art. I. – Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 
1. Alineatul (1) al articolului 99 se modifică şi va avea următorul 

cuprins : 
„Art. 99. – (1) Unităţile conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale 

sunt: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, casele corpului didactic, centrele atestate de 
formare continuă în limbile minorităţilor naţionale, Centrul Naţional de Instruire 
Diferenţiată, Unitatea pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar şi Palatul 
Naţional al Copiilor.” 

 
2. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 100 se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 
„(3) Palatele, cluburile copiilor şi elevilor, precum şi cluburile sportive 

şcolare sunt în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale şi în 
coordonarea metodologică a Ministerului Educaţiei Naţionale. 

(4) Organizarea şi competenţele palatelor, cluburilor copiilor şi elevilor, 
precum şi cluburilor sportive şcolare se stabilesc prin regulament aprobat de către 
consiliul de administraţie în baza regulamentului-cadru aprobat prin ordin comun 
al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, după consultarea structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale.” 

 
3. Alineatul (2) al articolului 111 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„(2) Finanţarea cheltuielilor privind inspectoratele şcolare, casele 

corpului didactic şi Palatul Naţional al Copiilor se asigură din bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.” 

 
4. După alineatul (2) al  articolului 111 se introduc trei noi alineate,  

alineatele  (21)-(23), cu următorul cuprins: 
„(21) Palatele copiilor sunt servicii publice finanţate integral din bugetul 

local al judeţului, inclusiv din sume alocate de la bugetul de stat potrivit 
prevederilor art. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

(22) Cluburile copiilor şi elevilor şi cluburile sportive şcolare, sunt  
finanţate integral din bugetele locale ale unităţilor/subdiviziunilor  
administrativ-teritoriale în subordinea cărora se află, inclusiv din sume alocate de 
la bugetul de stat, conform art. 6 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
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(23) Sumele defalcate alocate pe judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, 
prevăzute la alin. (21) şi (22) se repartizează bugetelor locale ale 
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, prin anexa la legile bugetare 
anuale, la propunerea fundamentată a Ministerului Educaţiei Naţionale.” 

 
5. Alineatul (3) al articolului 111 se abrogă. 
 
6. Alineatele (2)-(4) ale articolului 112 se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 
„(2) Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ 

preşcolar, şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de 
învăţământ din cadrul acestora, înfiinţate de stat, ale cluburilor copiilor şi elevilor 
şi ale cluburilor sportive şcolare, fac parte din domeniul public al unităţilor 
administrativ-teritoriale şi sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte 
componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora şi sunt 
administrate de către consiliile de administraţie, conform legislaţiei în vigoare. 

(3) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de 
învăţământ special de stat şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, 
precum şi palatele copiilor, fac parte din domeniul public al judeţului, respectiv al 
municipiului Bucureşti, şi sunt în administrarea consiliului judeţean, respectiv a 
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială 
îşi desfăşoară activitatea, prin consiliile de administraţie ale unităţilor de 
învăţământ respective, conform legislaţiei în vigoare. Celelalte componente ale 
bazei materiale a unităţilor de învăţământ special de stat, ale palatelor şi cluburilor 
copiilor şi elevilor, precum şi ale centrelor judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de către 
consiliile de administraţie, conform legislaţiei în vigoare. 

(4) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea inspectoratele 
şcolare judeţene, casele corpului didactic, centrul naţional de excelenţă, centrele 
recreative şi de divertisment, Palatul Naţional al Copiilor, precum şi alte unităţi din 
subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale ale căror cheltuieli curente şi de 
capital se finanţează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului 
şi sunt administrate de Ministerul Educaţiei Naţionale, direct sau prin 
inspectoratele şcolare judeţene, după caz. Celelalte componente ale bazei materiale 
sunt de drept proprietatea unităţilor şi instituţiilor respective şi sunt administrate de 
acestea.” 

 
7. După alineatul (3) al articolului 259 se introduce un nou alineat, 

alineatul (31), cu următorul cuprins: 
„(31) Directorii unităţilor destinate activităţilor extracurriculare 

transferate la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale sunt numiţi, în urma 
unui concurs, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin comun al ministrului 
educaţiei naţionale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.”  
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Art. II. – Palatele, cluburile copiilor şi elevilor, precum şi cluburile 
sportive şcolare care se transferă autorităţilor administraţiei publice locale sunt 
prevăzute în anexa nr. 3. 

 
Art. III. – Prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (1) din Legea        

nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi de la prevederile art. 45 alin. (2) lit. i) din Legea cadastrului şi 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, bunurile, prevăzute în anexa nr. 3, proprietate publică a statului aflate în 
administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale sau a serviciilor deconcentrate ale 
acestuia, trec în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor judeţene, consiliilor locale, respectiv a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti. 
 
 
 

T I T L U L  V I 

Măsuri de descentralizare în domeniul mediului şi schimbărilor climatice 

 

CAPITOLUL I 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 
privind protecţia mediului 

 

Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind 
protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,       
nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

 
1. Alineatul (1) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„Art. 7. – (1) Coordonarea, controlul, reglementarea şi implementarea 

legislaţiei în domeniul protecţiei mediului revin autorităţii publice centrale pentru 
protecţia mediului şi Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării».” 

 
2. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu 

următorul cuprins:  
„Art. 71. – (1) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului şi a 

municipiului Bucureşti, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Mediului, se reorganizează în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti ca instituţii publice de interes 
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judeţean, respectiv local, cu personalitate juridică, finanţate integral din bugetul 
local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, inclusiv din sume defalcate 
alocate de la bugetul de stat, conform art. 6 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea 
funcţionează ca autorităţi competente pentru protecţia mediului la nivel judeţean, 
respectiv a municipiului Bucureşti, sub denumirea de direcţii judeţene pentru 
protecţia mediului, respectiv a municipiului Bucureşti. 

(2) Direcţiile judeţene pentru protecţia mediului şi a municipiului 
Bucureşti exercită următoarele atribuţii: 

a) elaborează strategia judeţeană în domeniul protecţiei mediului, pun în 
aplicare dispoziţiile legale din domeniul de competenţă şi emit acte administrative, 
în condiţiile legii; 

b) răspund de funcţionarea şi utilizarea sistemelor informatice 
implementate,  inclusiv a Sistemului Informatic Integrat de Mediu (SIM), sub 
coordonarea autorităţii centrale, cu respectarea regulilor de utilizare, configurare şi 
a politicilor de securitate aprobate, în vederea asigurării colectării şi  raportării 
datelor de mediu şi a altor tipuri de date necesare întocmirii rapoartelor către 
organismele europene; 

c) parcurg procedurile legale şi emit, actualizează şi/sau revizuiesc, după 
caz, avize, avize Natura 2000, acorduri, acorduri integrate de mediu,autorizaţii, 
autorizaţii integrate de mediu în conformitate cu prevederile şi în baza 
competenţelor stabilite în legislaţia specifică de mediu pentru planurile şi 
programele, proiectele şi activităţile cu impact asupra mediului, 
implementate/desfăşurate pe teritoriul judeţului sau al municipiului Bucureşti, cu 
informarea prealabilă a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; 

 d) asigură buna funcţionare la nivel local a echipamentelor şi 
laboratoarelor pentru analiza aerului, apei, deşeurilor, zgomotului şi vibraţiilor, 
precum şi a radioactivităţii mediului, aflate în structura proprie, cu respectarea 
procedurilor şi metodologiilor de lucru şi asigurare a calităţii elaborate de către 
Laboratoarele Naţionale de Referinţă; 

e) asigură funcţionarea unitară a Reţelei Naţionale de Supraveghere a 
Radioactivităţii Mediului, respectiv a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii 
Aerului, conform programelor şi metodologiilor de monitorizare şi raportare 
aprobate de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;  

f) implementează şi menţin un sistem de management adecvat pentru 
activitatea laboratoarelor şi staţiilor de monitorizare a calităţii aerului şi 
radioactivităţii prevăzute în legislaţia în vigoare;  

g) asigură raportarea permanentă a datelor privind radioactivitatea 
factorilor de mediu către Laboratorul Naţional de Referinţă Radioctivitate, în 
scopul verificării, validării şi raportării către factorii de decizie naţionali şi Comisia 
Europeană, denumită în continuare CE, atât în situaţii normale, cât şi în situaţii de 
urgenţă radiologică şi/sau accident nuclear;   

h) pot efectua, la cerere, măsurări şi analize de laborator ale calităţii 
factorilor de mediu fără a întrerupe activitatea din cadrul programelor de 
monitorizare a factorilor de mediu derulate la nivel naţional; 
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i) efectuează şi derulează activităţi de monitorizare a calităţii mediului 
înconjurător la nivel judeţean sau la nivelul municipiului Bucureşti, prin operarea 
echipamentelor, colectarea şi validarea datelor şi transmiterea permanentă a 
acestora către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului; 

j) răspund de colectarea şi validarea datelor primare necesare evaluării 
calităţii aerului, pe care le transmit permanent autorităţii publice centrale pentru 
protecţia mediului, cu respectarea termenelor prevăzute în angajamentele luate faţă 
de CE; 

k) elaborează periodic rapoarte privind starea factorilor de mediu la nivel 
local, pe care le pun la dispoziţia consiliului judeţean, respectiv Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti şi au obligaţia transmiterii acestora către 
autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, la solicitarea acesteia; 

l) elaborează, împreună cu titularul de activitate şi cu autorităţile 
implicate, planurile de acţiune pe termen scurt în domeniul calităţii aerului; 

m) participă la elaborarea planurilor de menţinere a calităţii aerului şi a 
planurilor de calitate a aerului şi le avizează; 

n) elaborează rapoarte privind stadiul şi efectele realizării măsurilor din 
planurile de calitate a aerului, din planurile de menţinere a calităţii aerului şi din 
planurile de acţiune pe termen scurt; 

o) asigură implementarea la nivel judeţean, respectiv la nivelul 
municipiului Bucureşti, a prevederilor legislaţiei naţionale referitoare la compuşii 
organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia 
benzinei la terminale şi la staţiile de benzină; 

p) asigură implementarea la nivel judeţean, respectiv a municipiului 
Bucureşti, a prevederilor legislaţiei naţionale referitoare la emisiile industriale, 
controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 
periculoase şi a Regulamentului privind înfiinţarea Registrului European al 
Poluanţilor Emişi şi Transferaşi; 

q) realizează colectarea, validarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor 
de mediu, raportate online de operatorii economici în registrele specifice, 
referitoare la domeniul emisiilor industriale, controlul asupra pericolelor de 
accident major în care sunt implicate substanţe periculoase şi a Regulamentului 
privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi în 
conformitate cu formatele de raportare furnizate de autoritatea publică centrală 
pentru protecţia mediului şi cu deciziile de raportare emise de  CE; 

r) transmit către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului  
toate notificările de incidente/accidente de tip Seveso, în vederea raportării către 
CE; 

s) participă în comisiile de investigare a accidentelor majore şi transmit 
către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului rapoartele de 
investigare a accidentelor; 

ş) transmit autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului 
concluziile referitoare la evaluarea rapoartelor de securitate, politicilor de 
prevenire a accidentelor majore, în vederea analizării riscurilor tehnologice la nivel 
naţional; 
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t) analizează şi aprobă programele de investigare şi evaluare a zonelor 
poluate, documentaţiile elaborate pe parcursul etapelor de investigare, studiile de 
evaluare a riscului, studiile de fezabilitate pentru fundamentarea programelor de 
remediere, proiectele de remediere, planurile de monitorizare din timpul remedierii 
şi post remediere şi întocmesc listele siturilor potenţial contaminate şi a siturilor 
contaminate la nivelul judeţului, în conformitate cu legislaţia specifică din 
domeniul protecţiei solului şi subsolului; 

ţ) nominalizează reprezentanţi în cadrul comisiilor pentru evaluarea şi 
analizarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune pentru reducerea 
nivelului de zgomot; 

u) realizează colectarea, centralizarea, validarea şi prelucrarea datelor şi 
informaţiilor de mediu la nivel judeţean, respectiv la nivelul municipiului 
Bucureşti, pentru elaborarea unitară a inventarelor şi rapoartelor de emisii de 
poluanţi atmosferici şi de gaze cu efect de seră, prin intermediul instrumentelor de 
lucru puse la dispoziţie prin SIM; 

v) răspund de transmiterea inventarului local de poluanţi de emisii în 
atmosferă, conform metodologiilor specifice, precum şi a  informaţiilor privind 
regimul de funcţionare al unităţilor economice, a hărţilor administrative, a 
informaţiilor necesare pentru poziţionarea surselor de poluare fixe, lineare şi de 
suprafaţă, precum şi a altor informaţii necesare validării inventarelor de emisii, 
către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;  

w) participă la elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor şi la 
monitorizarea realizării obiectivelor stabilite prin aceste planuri; 

x) aprobă planurile elaborate de operatorii economici în vederea 
eliminării echipamentelor care conţin sau sunt contaminate cu bifenili policloruraţi 
(PCB), conform legislaţiei în vigoare; 

y) aprobă transportul deşeurilor periculoase pe raza administrativ-
teritorială a judeţului, conform legislaţiei în vigoare; 

z) emit avizul de împrăştiere a nămolului conform legislaţiei în vigoare 
privind protecţia mediului şi, în special, a solurilor, când se utilizează nămoluri de 
epurare în agricultură; 

aa) realizează colectarea, validarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor 
în domeniul gestionării deşeurilor şi a celor privind chimicalele la nivel judeţean, 
respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, în vederea transmiterii acestora către 
autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, la solicitarea acesteia; 

bb) asigură identificarea, promovarea şi monitorizarea implementării 
proiectelor prioritare din Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului; 

cc) elaborează şi actualizează planul local de acţiune pentru mediu; 
dd) atribuie administrarea ariilor naturale protejate, pe baza convenţiilor 

de custodie, conform legislaţiei în vigoare; 
ee) asigură administrarea ariilor naturale protejate care nu sunt atribuite 

în custodie; 
ff) monitorizează activitatea de administrare a ariilor naturale protejate; 
gg) elaborează măsuri minime de conservare pentru ariile naturale 

protejate de interes comunitar care nu sunt atribuite în custodie; 
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hh) implementează şi/sau sprijină implementarea politicilor şi strategiilor 
privind educaţia ecologică şi conştientizarea publicului în domeniul ariilor 
protejate; 

ii) asigură accesul publicului la informaţia de mediu, consultarea şi 
participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul, în condiţiile legislaţiei 
specifice; 

jj) participă la programe şi proiecte naţionale şi internaţionale, cu acordul 
consiliului judeţean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

kk) elaborează propuneri privind delimitarea ariilor naturale protejate de 
interes naţional, ale căror limite nu sunt aprobate printr-un act normativ; 

ll) îndeplinesc atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, 
conform prevederilor legale în vigoare; 

mm) asigură implementarea sistemului de control managerial intern; 
nn) gestionează inventarierea instalaţiilor ce intră sub schema de 

comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru perioada 2013-2020; 
oo) urmăresc aplicarea la nivel judeţean, respectiv la nivelul 

municipiului Bucureşti, a programelor şi măsurilor pentru respectarea convenţiilor, 
acordurilor şi tratatelor internaţionale în domeniu la care România este parte; 

pp) avizează, în vederea autorizării, persoane fizice sau juridice pentru 
certificarea lucrărilor de proiectare şi execuţie în vederea împăduririi, 
reîmpăduririi, completării regenerărilor naturale, întreţinerii culturilor forestiere şi 
îngrijirii arboretelor executate în fondul forestier naţional; 

qq) avizează, în vederea autorizării, unităţile specializate pentru 
executarea lucrărilor de împădurire, reîmpădurire, completare a regenerărilor, 
întreţinere şi îngrijire; 

rr) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte 
normative, pentru domeniile lor de activitate. 

 (3) Pentru planurile şi programele, proiectele şi activităţile cu impact 
asupra mediului, implementate/desfăşurate pe teritoriul a două sau mai multe 
judeţe, inclusiv pentru activităţile desfăşurate în instalaţii mobile, autoritatea 
publică centrală pentru protecţia mediului este autoritatea competentă pentru 
parcurgerea  procedurilor şi emiterea actelor de reglementare, inclusiv etapa de 
emitere pentru avize/avize Natura 2000, acorduri/autorizaţii/autorizaţii integrate de 
mediu. Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate delega în 
totalitate sau în parte procedurile de reglementare pentru care este desemnată 
autoritate competentă. 

(4) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate delega, 
în condiţiile legii, personal specializat pentru coordonarea procedurilor de 
reglementare desfăşurate la nivel judeţean, respectiv a municipiului Bucureşti. 

(5) Pentru planuri şi programe, proiecte şi activităţi cu impact asupra 
mediului de importanţă naţională sau regională, implementate/desfăşurate pe 
teritoriul unui judeţ sau al municipiului Bucureşti, prin ordin al conducătorului 
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, parcurgerea procedurilor şi 
emiterea de avize/avize Natura 2000, acorduri/autorizaţii/autorizaţii integrate de 
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mediu poate fi preluată de către autoritatea publică centrală pentru protecţia 
mediului.  

(6) La solicitarea autorităţilor judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, pentru anumite planuri şi programe, proiecte şi activităţi cu impact 
asupra mediului, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru 
protecţia mediului se aprobă parcurgerea procedurilor şi emiterea actelor de 
reglementare de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. 

(7) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului verifică şi 
constată neconformităţile actelor de reglementare privind protecţia mediului emise 
de autorităţile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi aplică sancţiunile 
conform legislaţiei în vigoare.” 

 
3. Alineatul (2) al articolului 22 se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  
„(2) Taxele prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul local al 

judeşului, al municipiului Bucureşti, respectiv la bugetul Fondului pentru mediu, în 
funcţie de subordonarea emitentului, iar cuantumul acestora se stabileşte prin 
hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia 
mediului.” 

 
4. Alineatul (3) al articolului 23 se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  
„(3) Sumele obţinute din încasarea tarifelor prevăzute la alin. (1) sunt 

venituri ale bugetului de stat, ale bugetului local al judeţului, respectiv ale 
bugetului local al municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de autoritatea 
competentă prestatoare.” 
 

CAPITOLUL II 
Dispoziţii privind direcţiile judeţene pentru protecţia mediului 

 
Art. 1. – Regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama şi 

statul de funcţii al direcţiilor judeţene pentru protecţia mediului, respectiv a 
municipiului Bucureşti, se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în baza regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare şi a organigramei-cadru, aprobate prin ordin comun al 
ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi ministrul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi. 

 
Art. 2. – Conducătorii direcţiilor judeţene pentru protecţia mediului, 

respectiv a municipiului Bucureşti sunt numiţi, în urma evaluării cunoştinţelor şi 
abilităţilor manageriale, prin concurs, în condiţiile legii, prin hotărâre a consiliului 
judeţean, respectiv prin dispoziţie a primarului general al municipiului Bucureşti. 
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Art. 3. – Competenţele privind reglementarea, politicile şi strategiile 
naţionale, precum şi controlul în domeniul mediului sunt exercitate de autoritatea 
centrală în domeniu, în scopul aplicării unitare a politicilor şi a strategiilor 
naţionale şi comunitare în domeniu, potrivit legii. 

 
Art. 4. – Prin  derogare de la prevederile art. 9 alin. (1) din Legea          

nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi de la prevederile art. 45 alin. (2) lit. i) din Legea cadastrului şi 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, bunurile prevăzute în anexa nr. 4, proprietate publică a statului şi în 
administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice sau a serviciilor 
deconcentrate ale acestuia, trec în domeniul public al unităţilor administrativ-
teritoriale şi în administrarea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti.  

 
CAPITOLUL III 

Dispoziţii referitoare la pescuit şi acvacultură 
 

Art. 5. – (1) Se înfiinţează în cadrul aparatului de specialitate al 
consiliilor judeţene structuri pentru pescuit şi acvacultură, cu preluarea 
personalului structurilor teritoriale aflate în subordinea Agenţiei Naţionale pentru 
Pescuit şi Acvacultură.  

(2) În judeţele în care nu  există structuri teritoriale, consiliile judeţene, 
respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pot înfiinţa structuri pentru 
pescuit şi acvacultură, în cadrul aparatului de specialitate al consiliilor judeţene, 
respectiv al primarului general al municipiului Bucureşti, cu încadrarea în numărul 
total de posturi ocupate, la data intrării în vigoare a prezentei legi.  

(3) Autorităţile administraţiei publice locale îndeplinesc în domeniul 
pescuitului şi acvaculturii următoarele atribuţii principale: 

a) asigură implementarea la nivel judeţean şi a municipiului Bucureşti a 
strategiei naţionale în domeniu, în concordanţă cu politicile naţionale şi 
reglementările privind conservarea şi managementul resurselor acvatice vii 
existente în habitatele piscicole naturale, acvacultură, procesarea şi organizarea 
pieţei produselor pescăreşti, structurile de pescuit şi acvacultură; 

b) administrează resursele acvatice vii din habitatele piscicole naturale, 
cu excepţia celor din Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, care sunt administrate 
de Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”; 

c) administrează terenurile aflate în domeniul public al judeţului pe care 
sunt amplasate amenajări piscicole, cu excepţia celor de pe teritoriul Rezervaţiei 
Biosferei „Delta Dunării”, precum şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul 
public al judeţului, în condiţiile legii; 

d) administrează amenajările piscicole, inclusiv instalaţiile speciale 
amplasate pe uscat; 

e) actualizează Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit; 
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f) propune autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi 
acvacultură nominalizarea porturilor/punctelor de debarcare a produselor pescăreşti 
pe teritoriul naţional unde descarcă navele/ambarcaţiunile de pescuit, cu excepţia 
celor nominalizate la calcan; 

g) autorizează locurile în care se realizează prima vânzare a produselor 
obţinute din pescuit, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare, cu excepţia 
celor nominalizate la calcan; 

h) eliberează permise/licenţe/autorizaţii, după caz, în conformitate cu 
dispoziţiile legislaţiei naţionale şi comunitare, cu excepţia autorizaţiei speciale de 
pescuit la calcan; 

i) actualizează Registrul unităţilor de producţie din acvacultură şi emite 
licenţele de acvacultură; 

j) actualizează Registrul centrelor de primă vânzare, Registrul 
porturilor/punctelor de debarcare autorizate şi nominalizate de autoritatea publică 
centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură, Registrul unităţilor de acvacultură 
şi Registrul unităţilor de procesare;  

k) emit licenţe de fabricaţie unităţilor de procesare; 
l) organizează activităţi de instruire a personalului propriu; 
m) realizează buletine informative, ghiduri, broşuri, afişe, postere, 

bannere pentru diseminarea informaţiilor referitoare la sectorul pescăresc; 
n) participă la elaborarea planului comun de acţiune în vederea prevenirii 

efectelor stărilor de calamităţi naturale şi urmăreşte realizarea măsurilor şi 
acţiunilor prevăzute, în colaborare cu ceilalţi factori decizionali de la nivel local şi 
central; 

o) îndeplinesc şi alte atribuţii specifice, în condiţiile legii. 
(4) Atribuţiile prevăzute la lit. e), h), j) şi k) se exercită în baza unei 

metodologii aprobate prin ordin al autorităţii publice centrale care răspunde de 
pescuit şi acvacultură. 

(5) Autorităţile administraţiei publice locale pot colabora cu autoritatea 
publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură, la solicitarea acesteia, în 
vederea desfăşurării de activităţi în comun, inclusiv efectuarea de controale şi 
inspecţii tematice în domeniu. 

 
Art. 6. – Prin  derogare de la prevederile art. 9 alin. (1) din Legea          

nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 45 
alin. (2) lit. i) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, bunurile prevăzute în anexa nr. 5, proprietate publică a statului şi în 
administrarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, pe care sunt 
construite amenajări piscicole, inclusiv instalaţiile speciale amplasate pe uscat, trec 
în domeniul public al judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti şi în 
administrarea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti. 
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Art. 7. – (1)  Conform prevederilor art. 557 alin. (4) din Codul Civil şi 
prin derogare de la prevederile art. 45 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile prevăzute în anexa 
nr. 5, proprietate privată a statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru 
Pescuit şi Acvacultură, pe care sunt construite amenajări piscicole, inclusiv 
instalaţiile speciale amplasate pe uscat, trec în domeniul privat al judeţelor, 
respectiv al municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor judeţene, 
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 
Art. 8. – Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi 

acvacultură sprijină metodologic autorităţile administraţiei publice locale în 
domeniul specific de activitate, în scopul aplicării unitare a politicilor şi a 
strategiilor naţionale şi comunitare privind protecţia şi managementul resurselor 
acvatice vii. 

 
CAPITOLUL IV 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura 

 
Articol unic. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 

privind pescuitul şi acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobată  cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum urmează: 

 
1. Alineatul (4) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul 

cuprins : 
„(4) Punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (2) se realizează de 

către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi de către autorităţile 
administraţiei publice locale.” 

  
2. După articolul 1 se introduc două noi articole, articolele 11 şi  12, 

cu următorul cuprins: 
„Art. 11. – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură este instituţie 

publică de interes naţional, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, 
cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, care funcţionează 
în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură, 
cu sediul în municipiul Bucureşti, a cărei structură, organizare şi funcţionare se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

 
Art. 12. – Autorităţile administraţiei publice locale asigură 

implementarea la nivel judeţean, respectiv a municipiului Bucureşti a strategiei 
naţionale în domeniu, în concordanţă cu politicile naţionale şi reglementările 
privind conservarea şi managementul resurselor acvatice vii existente în habitatele 
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piscicole naturale, acvacultura, procesarea şi organizarea pieţei produselor 
pescăreşti, structurile de pescuit şi acvacultură.” 

 
3. La articolul 4 alineatul (3), literele a) şi c) se abrogă. 
 
4. La articolul 4 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„e) elaborează caietele de sarcini în vederea privatizării;” 
 
5. La articolul 4 alineatul (3), după litera f) se introduc două noi 

litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins: 
 „g) organizează şi întreţine baza de date din domeniul pescuitului şi 

acvaculturii şi asigură transmiterea datelor în sistemul informatic comunitar;  
 h) elaborează planul comun de acţiune în vederea prevenirii efectelor 

stărilor de calamităţi naturale şi urmăreşte realizarea măsurilor şi acţiunilor 
prevăzute, în colaborare cu ceilalţi factori decizionali de la nivel local şi central.” 

 
6. La articolul 4, alineatul (4) se abrogă. 
 
7. La articolul 8, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„b) măsuri de protejare şi regenerare a resurselor acvatice vii, prin 

stabilirea anuală a TAC-lui şi a cotelor de pescuit, a perioadelor de prohibiţie la 
propunerea institutelor de cercetare, a zonelor protejate şi a zonelor de cruţare, 
precum şi a măsurilor preventive, la propunerea autorităţilor administraţiei publice 
locale”; 

 
8. La articolul 8, litera c) se abrogă. 
 
9. Alineatul (1) al articolului 9 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„Art. 9. – (1) Accesul la resursele acvatice vii, cu excepţia celor din ariile 

naturale protejate, se reglementează pe baza normelor aprobate prin ordin al 
conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură, 
cu consultarea  Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, a autorităţilor 
administraţiei publice locale şi a organizaţiilor din domeniul pescuitului.”  

 
10. Alineatul (4) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„(4) Anual, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi 

Acvacultură, în urma consultării autorităţilor administraţiei publice locale, prin 
ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi 
acvacultură, se vor stabili perioadele şi zonele de prohibiţie a pescuitului, precum 
şi zonele de protecţie a resurselor acvatice vii.” 
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11. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 13 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

„Art. 13. – (1) Licenţa de pescuit este un document netransmisibil, emis 
de autorităţile administraţiei publice locale, care dă dreptul unei nave/ambarcaţiuni 
să desfăşoare activitatea de pescuit comercial, în conformitate cu normele aprobate 
prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi 
acvacultură.  

(2) În cazul transmiterii dreptului de proprietate a navei, noul proprietar 
comunică schimbarea proprietarului către autorităţile administraţiei publice locale, 
emitente a licenţei de pescuit, în vederea eliberării unei noi licenţe de pescuit.” 

  
12. Alineatul (1) al articolului 14 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„Art. 14. – (1) În situaţia în care caracteristicile specifice ale unei 

pescării recomandă limitarea efortului de pescuit sau măsuri specifice de 
conservare, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură poate condiţiona 
exercitarea activităţii de pescuit prin atribuirea cotelor stabilite prin studii 
ştiinţifice; cotele stabilite sunt comunicate autorităţilor administraţiei publice 
locale care eliberează autorizaţii de pescuit, cu caracter temporar, complementare 
licenţei de pescuit, şi care va trebui să fie ţinute la bord.” 

 
13. Alineatul (5) al articolului 14 se abrogă. 
  
14. Articolul 15 se modifică  şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 15. – (1) Pentru eliberarea licenţelor de pescuit, a permiselor de 

pescuit şi a autorizaţiilor de pescuit se percep taxe, al căror cuantum se stabileşte 
prin hotărâre a Guvernului. 

(2) Sumele încasate potrivit alin. (1) se fac  venit la bugetele judeţelor, 
respectiv al municipiului Bucureşti, după caz.” 

 
15. Articolul  16 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 16. – Atribuirea dreptului de pescuit se face în baza licenţelor 

emise de către autorităţile administraţiei publice locale şi a permiselor şi 
autorizaţiilor emise de administratorul resurselor acvatice vii, după caz, în 
conformitate cu normele aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice 
centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură.” 
 

16. Alineatul (1) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„Art. 17. – (1) Pentru îmbunătăţirea administrării şi controlului 
activităţilor de pescuit, precum şi pentru a favoriza planificarea, autorităţile 
administraţiei publice locale dispun distribuirea drepturilor de pescuit între navele 
sau grupurile de nave care activează într-o zonă de pescuit.” 
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17. Alineatul (1) al articolului 21 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„Art. 21. – (1) Pentru a descărca pe teritoriul naţional capturile, 
operatorul navei/ ambarcaţiunii  trebuie să prezinte autorităţilor administraţiei 
publice locale, în condiţiile stabilite de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 
Acvacultură, o declaraţie de debarcare cuprinzând cantităţile descărcate pentru 
fiecare specie, zona de provenienţă, precum şi alte date stabilite de aceasta.” 

  
18. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 45 se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 
„(2) Orice modificare privind schimbarea proprietarului sau a 

administratorului, precum şi modificările privind capacitatea de producţie şi 
speciile cultivate sunt comunicate autorităţilor administraţiei publice locale, în 
vederea actualizării Registrului unităţilor de acvacultură.  

(3) Unităţile de producţie din acvacultură sunt înscrise în Registrul 
unităţilor de acvacultură şi primesc licenţă de acvacultură, eliberată de autorităţile 
administra�iei publice locale.” 

  
19. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 50. – Unitatea de procesare este înregistrată în Registrul unităţilor 

de procesare şi primeşte licenţă de fabricaţie emisă de autorităţile administraţiei 
publice locale, în conformitate cu reglementările în vigoare şi cu normele elaborate 
de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură şi aprobate 
prin ordin al ministrului de resort.” 
 

CAPITOLUL V 
Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 

privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor  
desfăşurate pe plajă 

 
Articol unic. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 

privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe 
plajă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din            
10 martie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 

 
1. Alineatele (2) şi (6) ale articolului 2 se abrogă. 

 
2. Alineatul (3) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„(3) Administraţia Naţională «Apele Române», prin Direcţia Apelor 

Dobrogea-Litoral, realizează lucrările de întreţinere şi ecologizare a plajelor, cu 
excepţia plajelor cu destinaţie turistică, lucrări finanţate din bugetul propriu.”  
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3. După alineatul (3) al articolului 3 se introduce un nou alineat,   
alineatul (4), cu următorul cuprins: 

 „(4) Autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială 
se află plajele cu destinaţie turistică realizează lucrările de întreţinere şi ecologizare 
a plajelor respective. Sursele de finanţare pentru realizarea lucrărilor de întreţinere 
şi ecologizare sunt asigurate din bugetele locale şi din alte surse, potrivit legii.” 

 
4. La articolul 4 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă 

literă,  litera d), cu următorul cuprins: 
„d) să realizeze lucrările de întreţinere şi ecologizare a plajelor cu 

destinaţie turistică.” 
 
5. Alineatul (2) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Sursele de finanţare pentru realizarea obligaţiilor prevăzute la      

alin. (1) sunt asigurate din bugetele locale, precum şi din alte surse, potrivit legii.” 
 

 
CAPITOLUL VI 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind 
înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” 

 
Articol unic. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 

privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 
1. Alineatul (1) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 1. – (1) Administraţia Naţională «Apele Române» este instituţie 

publică de interes naţional, cu personalitate juridică, având ca scop cunoaşterea, 
protecţia, punerea în valoare şi utilizarea durabilă a resurselor de apă, monopol 
natural de interes strategic, precum şi administrarea infrastructurii Sistemului 
naţional de gospodărire a apelor, exceptând plajele aflate în administrarea 
autorităţilor administraţiei publice locale.” 

 
2. Alineatul (2)  al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Administraţia Naţională «Apele Române» administrează bunurile 

din domeniul public al statului, de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din 
Constituţia României, republicată, bunurile proprietate publică prevăzute de Legea 
nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare, conform anexei nr. 3, precum şi patrimoniul propriu stabilit pe baza 
situaţiilor financiare existente la sfârşitul lunii anterioare datei înregistrării ca 
instituţie publică la organul fiscal competent, exceptând plajele aflate în 
administrarea autorităţilor administraţiei publice locale.” 
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3. La articolul 3 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„f) administrarea, exploatarea şi întreţinerea albiilor minore ale apelor, a 
cuvetelor lacurilor şi bălţilor, în starea lor naturală sau amenajată, a falezei şi plajei 
mării, a zonelor umede şi a celor protejate, aflate în patrimoniu, exceptând plajele 
aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale;”  

  
CAPITOLUL VII 

Dispoziţii finale cu privire la prezentul titlu 
 
Articol unic. – (1) Dreptul de administrare asupra plajelor cuprinse în 

anexa nr. 6, se constituie  pentru autorităţile  administraţiei publice locale ale 
unităţilor  administrativ-teritoriale pe a căror rază administrativ-teritorială se află, 
cu excepţia celor incluse în proiecte  cu finanţare nerambursabilă. 

(2) Predarea-preluarea suprafeţelor de plajă se realizează prin protocol de 
predare-preluare încheiat de Administraţia Naţională „Apele Române” cu 
autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe a 
căror rază administrativ-teritorială se află, în termen de 60 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi. 

(3) De la data încheierii protocolului de predare-preluare, autorităţile 
administraţiei publice locale se subrogă în drepturile şi obligaţiile titularului 
dreptului de administrare în contractele aflate în derulare având ca obiect 
exploatarea/folosinţa plajelor cu destinaţie turistică. 

(4) Autorităţile administraţiei publice locale pot primi, în condiţiile legii, 
în administrare, plaje, în vederea amenajării şi utilizării acestora în scop turistic. 
 

 
T I T L U L   V I I 

Măsuri de descentralizare în domeniul sănătăţii 
 

CAPITOLUL I 
Modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006  

privind reforma în domeniul sănătăţii  
 

Art. I. – Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din                
28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

 
1. Alineatul (3) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  
„(3) Ministerul Sănătăţii, prin aparatul propriu şi direcţiile de sănătate 

publică ale ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, verifică respectarea 
reglementărilor în domeniul sănătăţii publice, iar în caz de nereguli sau 
neconformitate, aplică măsuri conform legii.” 
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2. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 12. – (1) Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a 

municipiului Bucureşti, aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu excepţia 
activităţii de inspecţie şi control, se reorganizează în subordinea consiliilor 
judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca instituţii 
publice de interes judeţean, respectiv local, cu personalitate juridică, finanţate 
integral din bugetele locale ale judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti, 
inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, conform art. 6 
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(2) Pe lângă direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti funcţionează, ca activităţi: 

a) centrele de diagnostic şi tratament şi centrele medicale, respectiv 
laboratoarele, finanţate integral din venituri proprii şi din contractele încheiate prin 
sistemul de asigurări sociale de sănătate; 

b) centrele judeţene de întreţinere şi reparare a aparaturii medicale şi 
policlinicile cu plată, finanţate integral din venituri proprii.” 

 
3. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu 

următorul cuprins: 
„Art. 121. – În cadrul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie 

se pot organiza direcţii de sănătate publică care colaborează cu Ministerul 
Sănătăţii.” 

 
4. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 17. – (1) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti pun în aplicare politica şi programele naţionale de sănătate publică pe 
plan local, identifică problemele locale prioritare de sănătate publică, elaborează şi 
implementează acţiuni locale de sănătate publică. 

(2) În scopul îndeplinirii acestor obiective, direcţiile de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti au, în principal, următoarele atribuţii: 

a) coordonează unităţile sanitare aflate în reţeaua autorităţilor 
administraţiei publice locale, în condiţiile prevăzute în normele tehnice de realizare 
a programelor naţionale de sănătate; 

b) evaluează modul de asigurare a asistenţei medicale curative şi 
profilactice; 

c) monitorizează  aplicarea normelor de funcţionare a unităţilor medicale 
şi farmaceutice, indiferent de forma de organizare, şi propun măsuri în caz de 
neconformitate; 

d) urmăresc aplicarea criteriilor referitoare la calitatea serviciilor 
medicale; 

e) coordonează şi monitorizează asistenţa gravidei, lăuzei şi  
nou-născutului; 
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f) evaluează resursele umane de la nivelul asistenţei medicale în relaţie 
cu nevoile comunitare identificate prin acţiuni specifice; 

g) participă activ la programele de instruire a personalului din serviciile 
de sănătate publică şi a populaţiei; 

h) organizează acţiuni de prevenire a îmbolnăvirilor şi de promovare a 
sănătăţii; 

i) organizează activităţile preventive în teritoriul judeţului şi, respectiv al 
municipiului Bucureşti; 

j) colectează şi înregistrează date privind sănătatea populaţiei, utilizând 
informaţiile în scopul identificării problemelor de sănătate ale acesteia; 

k) identifică posibilele probleme de sănătate publică sau ameninţări la 
adresa sănătăţii unei comunităţi; 

l) intervin în rezolvarea problemelor de sănătate publică apărute în 
rândul persoanelor aparţinând grupurilor defavorizate; 

m) coordonează studii asupra problemelor de sănătate ale populaţiei din 
judeţe, respectiv din municipiul Bucureşti; 

n) stabilesc relaţii de colaborare cu instituţii şi organizaţii în vederea 
desfăşurării de acţiuni comune în domeniul sănătăţii publice; 

o) colectează şi înregistrează datele privind tipurile, cantitatea şi modul 
de gestionare a deşeurilor generate în unităţile medicale din zona de jurisdicţie; 

p) încheie contracte cu cabinetele de medicină de familie pentru 
finanţarea serviciilor medicale prevăzute la  art.  80 lit. b) şi cu spitalele publice din 
reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale pentru finanţarea cheltuielilor 
prevăzute la  art. 1901 lit. b); 

q) evaluează necesarul de echipamente şi aparatură medicală al 
unită�ilor sanitare; 

r) asigură furnizarea serviciilor de asistenţă de sănătate publică; 
s) evaluează factorii de risc din mediul de viaţă şi muncă; 
ş) participă, la solicitarea Ministerului Sănătăţii, la acţiuni comune de 

verificare a respectării legislaţiei în domeniu; 
t) sesizează organele competente cu privire la încălcarea legislaţiei în 

domeniu. 
(3) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti 

administrează, în numele consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, locuinţele construite de către Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri destinate 
închirierii,  Subprogramul privind construcţia locuinţelor în regim de închiriere, de 
care pot beneficia medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate, 
sau construite prin alte surse de finanţare.” 
 

5. Alineatul (2) al articolului 171 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„(2) Conducătorii direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti sunt numiţi în condiţiile legii.” 
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6. Alineatele (3) şi (7) ale articolului 171 se abrogă. 
 
 
7. După articolul 171 se introduce un nou articol, articolul 172, cu  

următorul cuprins: 
„Art. 172. – Controlul şi evaluarea modului de asigurare a asistenţei 

medicale curative şi profilactice, precum şi controlul aplicării normelor de 
funcţionare a unităţilor medicale şi farmaceutice, indiferent de forma de 
organizare, se efectuează de către Ministerul Sănătăţii, aplicând măsuri în caz de 
neconformitate.” 

 
8. Alineatul (2) al articolului 20 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„(2) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti 

întocmesc rapoarte privind starea de sănătate a comunităţii, care sunt înaintate 
consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Ministerului 
Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, după caz, precum şi 
partenerilor instituţionali la nivel local.” 

 
9. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 22. – Regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama, 

statul de funcţii şi numărul de posturi ale direcţiilor de sănătate publică judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti, se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, 
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.” 

 
10. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 41. – (1) Pentru serviciile efectuate de către direcţiile de sănătate 

publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, la cererea unor persoane 
fizice şi juridice, se percep tarife aprobate de consiliile judeţene, respectiv de 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

(2) Sumele încasate potrivit alin. (1) se fac venit la bugetul local al 
judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti.” 

 
11. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 43. – Ministrul sănătăţii emite ordinul  pentru aprobarea normelor 

de organizare şi funcţionare a controlului în sănătatea publică.” 
 
12. La articolul  80, literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 
„b) contracte încheiate cu direcţiile de sănătate publică judeţene, 

respectiv a municipiului Bucureşti, pentru servicii de planificare familială, servicii 
speciale de consiliere, servicii de medicină comunitară, servicii de îngrijiri 
medicale la domiciliu, în fază terminală şi postspitaliceşti;  
..................................................................................................................................... 
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d) contracte încheiate cu structurile de specialitate ale Ministerului 
Sănătăţii, instituţii publice din subordinea acestuia, pentru implementarea 
programelor naţionale de sănătate publică;” 

 
13. La articolul 80, litera e) se abrogă. 
 
14. Articolul 811 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 811. – Din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, se 

pot finanţa cheltuieli pentru investiţii în infrastructură în localităţile rurale, în 
vederea construcţiei, reabilitării, dotării minime standard a spaţiilor medicale şi 
nemedicale în care se desfăşoară activităţi de îngrijire medicală primară.” 
 

15. După articolul 811 se introduce un nou articol, articolul 812, cu 
următorul cuprins: 

„Art. 812. – (1) Ministerul Sănătăţii alocă sumele prevăzute la art. 811, 
sub formă de transferuri către bugetele locale ale judeţelor, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale din mediul rural, prin hotărâre a consiliului 
judeţean, cu respectarea destinaţiei prevăzute la art. 811. 

(2) Sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 19  
alin. (2) şi serviciilor prevăzute la art. 80 lit. b) se asigură, anual, din transferuri de 
la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, către bugetele locale ale 
judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti.”  
 

16. La articolul 186 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„a) 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, iar în cazul spitalelor clinice 
un reprezentant al Ministerului Sănătăţii;” 

 
17. La articolul 186 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„a) 3 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii ori, după caz, 3 reprezentanţi 

ai ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, pentru spitalele aflate în 
subordinea acestora;” 

 
18. Articolul 1901 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 1901. – Spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei 

publice locale încheie contracte pentru: 
a) implementarea programelor naţionale de sănătate cu structurile de 

specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi/sau casele de asigurări de sănătate, după 
caz;  

b) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul cabinetelor medicale cuprinse în structura organizatorică 
aprobată în condiţiile legii: cabinete de medicină sportivă, planning familial, 
precum  şi pentru personalul care desfăşoară activitatea de cercetare ştiinţifică cu 
direcţiile de sănătate publică judeţene;  
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c) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul cabinetelor medicale cuprinse în structura organizatorică 
aprobată în condiţiile legii: cabinete TBC, HIV/SIDA, distrofici, LSM, aprobate în 
condiţiile legii, cu structurile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii; 

d) asigurarea cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor necesare 
cabinetelor TBC, cabinetelor LSM, HIV/SIDA, distrofici, cuprinse în structura 
organizatorică a spitalului, aprobate în condiţiile legii, cu structurile de specialitate 
ale Ministerului Sănătăţii; 

e) asigurarea cheltuielilor prevăzute la art. 93 alin. (4), (5) şi, după caz, 
alin. (51) pentru UPU şi CPU cuprinse în structura organizatorică a spitalelor de 
urgenţă, aprobate în condiţiile legii, cu structurile de specialitate ale Ministerului 
Sănătăţii; 

f) asigurarea drepturilor salariale pentru rezidenţi în toată perioada 
rezidenţiatului, anii I-VII, cu structurile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.” 

 
19. Alineatul (6) al articolului 191 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„(6) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se raportează lunar, 

respectiv trimestrial, Ministerului Sănătăţii şi instituţiei cu reţea sanitară proprie 
sau autorităţii administraţiei publice locale, în funcţie de subordonare, şi se publică 
pe site-urile acestora.” 

 
20. Alineatul (2) al articolului 198 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„(2) Raportările se fac către Ministerul Sănătăţii, autorităţile 

administraţiei publice locale şi, după caz, către ministerele şi instituţiile cu reţea 
sanitară proprie, pentru constituirea bazei de date, la nivel naţional, în vederea 
fundamentării deciziilor de politică sanitară, precum şi pentru raportarea datelor 
către organismele internaţionale.” 

 
21. Alineatul (3) al articolului 229 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„(3) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti 

autorizează desfăşurarea activităţii de către dentişti.” 
 
Art. II. – Competenţele privind reglementarea, politicile şi strategiile 

naţionale, precum şi controlul în domeniul sănătăţii sunt exercitate de autoritatea 
centrală în domeniu, în scopul aplicării unitare a politicilor şi a strategiilor 
naţionale şi comunitare în domeniu, potrivit legii. 

 
CAPITOLUL II 

Prevederi referitoare la aplicarea prezentului titlu 
 
Art. 1. – Prin  derogare de la prevederile art. 9 alin. (1) din Legea  

nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 
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ulterioare, şi de la prevederile art. 45 alin. (2) lit. i) din Legea cadastrului şi 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, bunurile prevăzute în anexa nr. 7, proprietate publică a statului şi în 
administrarea serviciilor deconcentrate sau a ministerului, trec în domeniul public 
al judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti. 

 
Art. 2. – Conform prevederilor art. 557 alin. (4) din Codul Civil şi prin 

derogare de la prevederile art. 45 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, locuinţele pentru tineri, destinate 
închirierii pentru medicii rezidenţi, construite de către Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe, trec din domeniul privat al statului în domeniul privat al judeţelor, 
respectiv al municipiului Bucureşti, conform anexei nr. 7. 
 
 

T I T L U L  V I I I 
Măsuri de descentralizare în domeniul tineretului şi sportului 

 
CAPITOLUL I 

Dispoziţii privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor  judeţene  
pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti 

 
Articol unic. – (1) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a 

municipiului Bucureşti, aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului,  
se reorganizează ca instituţii publice de interes judeţean, respectiv local, cu 
personalitate juridică, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la 
bugetele locale ale judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti, inclusiv din sume 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, potrivit art. 6 din Legea               
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare.   

(2) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului 
Bucureşti, colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru 
organizarea şi promovarea activităţilor de sport şi tineret de la nivelul judeţului, 
respectiv de la nivelul municipiului Bucureşti.  

(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama, statul de 
funcţii şi numărul de posturi ale direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, 
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

(4) Conducătorii direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, sunt numiţi, în urma evaluării cunoştinţelor şi abilităţilor 
manageriale, prin concurs, în condiţiile legii. 

(5) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului 
Bucureşti, asigură implementarea la nivel judeţean, respectiv al municipiului 
Bucureşti, a strategiei şi politicilor naţionale în domeniile sportului şi tineretului şi 
îndeplinesc următoarele atribuţii specifice: 
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a) elaborează strategia judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, 
pentru sport şi tineret şi o supune aprobării consiliului judeţean, respectiv 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu consultarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului în vederea corelării cu obiectivele şi priorităţile strategiei 
naţionale în domeniul sportului; 

b) asigură punerea în aplicare la nivelul judeţelor, respectiv al 
municipiului Bucureşti a strategiei, programelor naţionale şi proiectelor în 
domeniile sportului şi tineretului; 

c) colaborează cu instituţii deconcentrate, cu organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte 
instituţii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau 
străine; 

d) organizează şi desfăşoară acţiuni pentru tineret, acţiuni culturale, 
artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive şi de 
agrement pentru tineri, în taberele sau centrele de agrement, cu sprijinul 
autorităţilor administraţiei publice locale; 

e) elaborează calendarul anual de acţiuni de sport şi tineret proprii în 
corelare cu obiectivele federaţiilor sportive naţionale; 

f) acţionează în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale 
pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement din fondurile alocate 
de la Ministerul Tineretului şi Sportului şi din alte fonduri, precum şi pentru 
modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru sport şi tineret; 

g) asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte 
de şi pentru tineret, precum şi pentru sport de către instituţii publice locale; 

h) colaborează, cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi 
juridice, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniile sportului şi tineretului; 

i) oferă informaţii şi acordă consiliere în domeniile sportului şi 
tineretului; 

j) organizează, participă, monitorizează şi evaluează acţiunile în 
domeniile sportului şi tineretului; 

k) organizează baza de date cu organizaţiile neguvernamentale  de tineret 
şi sport din judeţ, structurile sportive, antrenorii, sportivii legitimaţi, practicanţi ai 
sportului, instructori şi alte categorii; 

l) organizează tabere tematice, activităţi de recreere, seminarii, cursuri 
pentru educaţia nonformală pentru tineri şi studenţi; 

m) organizează şi implementează programe cu caracter social pentru 
copii şi tineri, cu precădere pentru cei defavorizaţi; 

n) derulează activităţi de informare şi consiliere pentru tineret; 
o) finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe 

din raza administrativ-teritorială; 
p) ţin evidenţa structurilor sportive fără personalitate juridică din judeţ, 

respectiv din municipiul Bucureşti, prin înscrierea acestora în Registrul sportiv; 
q) finanţează, pe bază de contract, programele sportive ale asociaţiilor 

judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport şi ale cluburilor sportive 
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de drept privat, aflate în raza administrativ-teritorială respectivă, în limita sumei 
prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli cu această destinaţie; 

r) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, în scopul 
utilizării eficiente a sumelor acordate de la bugetele locale pentru activitatea 
sportivă de performanţă în teritoriu; 

s) elaborează şi îndeplinesc, în colaborare cu autorităţile administraţiei 
publice locale, planurile de construire şi de îmbunătăţire a bazelor şi instalaţiilor 
sportive, cu respectarea criteriilor tehnice de omologare, în vederea dezvoltării 
sportului în general şi a sportului de performanţă în teritoriu; 

ş) finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe 
din raza administrativ-teritorială; 

t) colaborează cu inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ şi cu 
instituţiile de învăţământ superior pentru organizarea şi dezvoltarea sportului 
preşcolar, şcolar şi universitar, precum şi pentru formarea şi perfecţionarea 
pregătirii profesionale a instructorilor sportivi; 

ţ) iniţiază măsurile necesare pentru prevenirea violenţei la manifestările 
sportive organizate în raza lor teritorială, precum şi a dopajului în sport; 

u) sprijină cu mijloace materiale şi financiare practicarea sportului pentru 
toţi; 

v) îndrumă şi controlează, din punct de vedere tehnico-metodic şi de 
specialitate, structurile sportive din judeţ; 

w) organizează competiţii locale, judeţene, zonale pentru sportul şcolar 
şi universitar, precum şi pentru sportul de performanţă; 

x) organizează evenimente sportive naţionale şi internaţionale în 
colaborare cu structurile sportive cu competenţe în domeniu; 

y) colaborează cu Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport în 
vederea realizării Registrului naţional biomotric al populaţiei; 

z) organizează şi actualizează Registrul judeţean al bazelor sportive 
conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului tineretului şi sportului; 

aa) asigură activitatea de informare şi comunicare în domeniul sportului, 
sporirea gradului de conştientizare a populaţiei, cu privire la rolul sportului pentru 
întărirea stării de sănătate a individului, precum şi atragerea societăţii civile către o 
viaţă activă; 

bb) susţin programele naţionale de combatere a dopajului, a violenţei şi 
discriminării în sport; 

cc) asigură condiţiile de practicare a sportului în scopul dezvoltării 
durabile armonioase a copiilor şi tinerilor, asigură incluziunea socială a categoriilor 
de persoane defavorizate; 

dd) asigură implementarea standardelor naţionale de acces a persoanelor 
cu dizabilităţi la viaţa activă, la evenimente sportive şi în complexuri sportive; 

ee) implementează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 
în domeniul tineretului şi sportului; 

ff) emit licenţe pentru organizarea de evenimente, competiţii, concursuri 
şi manifestări sportive; 

gg) omologhează bazele sportive; 
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hh) finanţează proiecte de şi pentru tineret ale organizaţiilor 
neguvernamentale de şi pentru tineret, potrivit reglementărilor legale în vigoare; 

ii) propun consiliilor judeţene, respectiv Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, înfiinţarea sau desfiinţarea centrelor pentru tineret pe care 
le coordonează, în vederea derulării activităţilor de informare şi consiliere pentru 
tineret; 

jj) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte 
normative, pentru domeniile lor de activitate. 

(6) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
stabilesc, prin hotărâre, taxe pentru emiterea de licenţe conform alin. (5) şi tarife 
pentru omologarea bazelor sportive. Taxele şi tarifele constituie venituri proprii ale 
direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti. 

(7) Casele de cultură  ale studenţilor, sălile de sport şi cluburile sportive 
care funcţionează pe raza unităţilor administrativ-teritoriale fac parte din domeniul 
public al acestora şi sunt administrate de consiliile judeţene, respectiv de consiliile 
locale, după caz, iar finanţarea acestora se asigură din bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat, conform art. 6 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi din venituri proprii. 

 
 

CAPITOLUL II 
Modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 

 
Art. I. – Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 

 
1. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu 

următorul cuprins: 
„Art. 191. – Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a 

municipiului Bucureşti sunt instituţii publice de interes judeţean, respectiv local, cu 
personalitate juridică, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, finanţate din venituri proprii şi subvenţii din 
bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, inclusiv din sumele 
alocate de la bugetul de stat, conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.” 

 
 
2. Articolul 20 se abrogă. 
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3. Alineatul (1) al articolului 29 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„Art. 29. – (1) Cluburile sportive de drept public sunt înfiinţate ca 
instituţii publice locale în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale 
sau locale, după caz, şi au drept obiect de activitate performanţa, selecţia, 
pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale.”   

 
4. La articolul 70 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea 

următorul cuprins : 
„c) 1% din taxele şi accizele aplicate la nivel naţional pentru ţigarete, 

ţigări şi băuturi alcoolice, colectate de către Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală;” 

 
5. Alineatul (2) al articolului 70 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„(2) Veniturile proprii ale direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, 

respectiv a municipiului Bucureşti, pentru susţinerea activităţii sportive, provin 
din: 

a) 15% din valoarea de piaţă a bazelor sportive dezafectate sau cărora li 
s-a schimbat destinaţia, aflate în proprietatea structurilor sportive de drept privat de 
pe teritoriul judeţului respectiv;  

b) veniturile obţinute din activităţi economice realizate în legătură cu 
scopul şi cu obiectul de activitate al unităţilor de administrare a bazelor sportive; 

c) donaţii şi sponsorizări; 
d) sumele rămase din exerciţiul financiar precedent; 
e) venituri provenite din organizarea de excursii interne şi externe; 
f) alte venituri, în condiţiile legii.” 
 
6. După alineatul (2)  al articolului 70 se introduce un nou alineat, 

alineatul (3), cu următorul cuprins: 
„(3) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului 

Bucureşti, pot primi subvenţii din unele venituri ale bugetului de stat şi de la 
bugetul unor ordonatori de credite ai administraţiei publice centrale prin bugetul 
local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti.”  

 
Art. II. – Consiliul de administraţie al caselor de cultură ale studenţilor 

este constituit din 9 membri, în următoarea componenţă:  
a) directorul casei de cultură;  
b) un reprezentant al instituţiilor de învăţământ superior de stat din 

centrul universitar respectiv, desemnat de către rectorii acestora;  
c) 3 reprezentanţi ai studenţilor, desemnaţi de către fiecare federaţie 

naţională studenţească, legal constituită şi reprezentativă la nivel naţional;  
d) 3 reprezentanţi ai consiliului local;  
e) un reprezentant al primarului. 
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CAPITOLUL III 

Prevederi referitoare la aplicarea prezentului titlu 
 
Art. 1. – Prin  derogare de la prevederile art. 9 alin. (1) din Legea           

nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi de la prevederile art. 45 alin. (2) lit. i) din Legea cadastrului şi 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, bunurile prevăzute în anexa nr. 8, proprietate publică a statului şi în 
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului sau a serviciilor deconcentrate 
ale acestuia trec în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor judeţene, consiliilor locale, respectiv a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti.  

 
Art. 2. – Conform prevederilor art. 557 alin. (4) din Codul civil şi prin 

derogare de la  prevederile art. 45 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, bunurile, prevăzute în anexa nr. 8, 
proprietate privată a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi 
Sportului sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia, trec în domeniul privat al 
unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor judeţene, 
consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 
Art. 3. – Competenţele privind reglementarea, politicile şi strategiile 

naţionale, precum şi controlul în domeniul tineretului şi sportului sunt exercitate de 
autoritatea centrală în domeniu, în scopul aplicării unitare a politicilor şi a 
strategiilor naţionale şi comunitare în domeniu, potrivit legii. 

 
 

T I T L U L   I X 
Măsuri de descentralizare în domeniul transporturilor 

 
Dispoziţii privind Societatea Comercială de Transport  

cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A. 
 
Art. 1. – (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 

legi, Guvernul prin hotărâre, poate aproba, la cererea Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, transferul cu titlu gratuit, din proprietatea privată a statului 
în proprietatea privată a municipiului Bucureşti, a pachetului de 8.071.035 acţiuni 
nominative cu valoare nominală de 2,5 lei, ale Societăţii Comerciale de Transport 
cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti,  
Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1. Prin această hotărâre a Guvernului se 
stabileşte şi modalitatea de alocare şi cuantumul sumelor necesare din bugetul de 
stat şi bugetul local pentru acoperirea diferenţelor dintre veniturile proprii privind 
activitatea de transport de călători şi cheltuielile totale, inclusiv cele determinate de 
exploatarea, întreţinerea şi repararea obiectivelor de protecţie civilă care sunt 
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nominalizate distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii comerciale.
  

(2) La data înregistrării în registrul comerţului  a transferului de acţiuni 
prevăzut la alin. (1), Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti 
„Metrorex” - S.A. se transferă de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub 
autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucure�ti. 

 
 Art. 2. – Investiţiile în continuare pentru realizarea proiectelor de 

modernizare şi dezvoltare a infrastructurii şi materialului rulant, inclusiv a 
obiectivelor de protecţie civilă pot fi finanţate, în condiţiile legii, de la bugetul de 
stat pentru obiectivele în derulare, bugetul local, din venituri proprii, din credite 
interne şi externe, precum şi din fonduri externe nerambursabile. 

 
 Art. 3. – Atribuirea serviciului public de transport cu metroul şi 

acordarea compensării pentru „Metrorex” – S.A. prevăzute la prezentul titlu se vor 
realiza cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile 
publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 1191/69 şi 1107/70 ale Consiliului. 
  

T I T L U L   X 
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 
Art. I. – (1) Pentru anul 2014, prin derogare de la prevederile art. 6 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea atribuţiilor şi competenţelor descentralizate se asigură conform 
prevederilor prezentei legi. 

(2) Începând cu anul 2015 sumele ce se alocă din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru  finanţarea atribuţiilor şi competenţelor descentralizate la 
nivel judeţean/local sunt stabilite în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea   
nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
Art. II. – În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

legi, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice 
centrale, care descentralizează atribuţii sau competenţe conform prezentei legi, 
iniţiază şi aprobă, prin ordin al ministrului de resort, cu avizul ministrului 
dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al 
ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, procedura, 
calendarul şi proiectul de model protocol-cadru de predare-preluare a personalului 
şi patrimoniului care fac obiectul descentralizării, precum şi evidenţe, documente, 
registre şi baze de date. 
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Art. III. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale care au transferat atribuţii şi competenţe, conform prezentei legi, 
au obligaţia: 

a) să supună spre aprobare Guvernului proiectele de acte normative de 
modificare a legislaţiei din domeniul de competenţă al acestora, precum şi cele 
care reglementează organizarea şi funcţionarea lor, în conformitate cu diminuarea 
numărului de personal, atribuţiilor şi competenţelor stabilite prin prezenta lege; 

b) să emită ordine/instrucţiuni/norme metodologice, în vederea corelării 
cu prevederile prezentei legi.  

 
Art. IV. – (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, între ministerul de resort şi autorităţile administraţiei publice locale 
se încheie protocolul de predare-preluare a structurilor, personalului, mijloacelor 
fixe, precum şi a bunurilor de natura obiectelor de inventar ce fac obiectul 
descentralizării.  

(2) Până la data încheierii protocolului de predare-preluare, finanţarea 
cheltuielilor de personal şi de funcţionare ale structurilor descentralizate se asigură 
din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de intrarea în 
vigoare a prezentei legi, din structura cărora acestea se transferă/reorganizează, 
după caz. 

(3) De la data încheierii protocolului de predare-preluare, autorităţile 
administraţiei publice preiau contractele aflate în derulare, procedurile 
administrative şi cele judiciare, aflate în curs. 

 
 
Art. V. – (1) Pentru proiectele cu finanţare externă rambursabilă, 

contractate de Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, aflate în 
implementare sau în rambursare la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
Ministerul Finanţelor Publice împreună cu ministerele de resort şi agenţiile de 
implementare convin cu finanţatorii eventualele modificări care ar putea interveni 
asupra conţinutului acordurilor de împrumut, ca urmare a intrării în vigoare a 
prezentei legi.  

(2) În cazul în care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cadrul 
imobilelor transferate către autorităţile administraţiei publice locale funcţionează şi 
structuri deconcentrate ale autorităţilor administraţiei publice centrale, autorităţile 
administraţiei publice locale pun la dispoziţia acestora, în condiţiile legii, spaţiile 
utilizate, în folosinţă gratuită. Structurile deconcentrate ale autorităţilor 
administraţiei publice centrale suportă, în funcţie de suprafaţa spaţiului utilizat, 
cota-parte din totalul cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare.  

(3) Personalul direcţiilor agricole judeţene şi a municipiului Bucureşti, 
după caz, care nu este preluat conform art. IV, se preia în cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 



 46

(4) Personalul direcţiilor judeţene de sănătate publică şi a municipiului 
Bucureşti, după caz,  care nu este preluat conform art. IV, se preia în cadrul 
Ministerului Sănătăţii. 

(5) Personalul direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, după caz,  care nu este preluat conform art. IV, se preia în 
cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului. 

(6) În cazul în care două sau mai multe structuri descentralizate 
utilizează în comun acelaşi imobil, titularul dreptului de administrare a imobilului 
poate permite utilizarea gratuită, în condiţiile legii, de către celelalte structuri 
descentralizate. Acestea suportă cota-parte din totalul cheltuielilor de întreţinere şi 
funcţionare în funcţie de suprafaţa spaţiului utilizat. 
 

Art. VI. – (1) Până la adoptarea hotărârilor consiliilor judeţene, respectiv 
a hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prin care se aprobă 
Regulamentul de organizare şi funcţionare şi organigrama instituţiilor publice de 
interes public judeţean/local înfiinţate în baza prezentei legi le sunt aplicabile 
dispoziţiile actelor normative de înfiinţare în măsura în care nu contravin 
prevederilor prezentei legi. 

(2) Prin sintagma conducători, prevăzută în prezenta lege, se înţelege 
personalul care exercită funcţiile de director executiv, director sau director 
coordonator, precum şi alte funcţii similare, după caz, prevăzute de legislaţia în 
vigoare. 

 
Art. VII. – (1) Numărul de posturi pentru structurile preluate, conform 

prezentei legi, se gestionează distinct faţă de numărul maxim de posturi stabilit 
conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 13/2011, cu modificările ulterioare. 

(2) Cu numărul de posturi prevăzut în anexele nr. 9-14 la prezenta lege, 
pentru structurile descentralizate conform prezentei legi, se majorează numărul 
maxim de posturi stabilit potrivit legii pentru unităţi/subdiviziuni  
administrativ-teritoriale ce se pot finanţa în anul 2014. 

 
 
Art. VIII. – Personalul instituţiilor publice şi structurilor descentralizate 

se preia cu drepturile salariale stabilite la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
 
 
Art. IX. – Pentru realizarea interesului public general privind accesul la 

educaţie şi sport, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să asigure, 
în cadrul imobilelor transferate, sau a altor imobile avute la dispoziţie, potrivit 
prevederilor prezentei legi, furnizarea serviciilor publice specifice domeniului de 
activitate al acestora, în conformitate cu metodologiile elaborate de către 
ministerele de resort. 
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Art. X. – (1) Bunurile imobile care fac obiectul transferului potrivit 

prezentei legi îşi menţin destinaţia avută anterior transferului. 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazuri temeinic justificate, 

autorităţile administraţiei publice locale pot schimba destinaţia bunurilor imobile 
numai prin hotărâre a Guvernului şi numai după ce au realizat o investiţie similară 
pe raza unităţii administrativ-teritoriale.  

(3) Unităţile administrativ-teritoriale pot transmite între acestea, în 
limitele administrative ale judeţului din care fac parte, dreptul de proprietate şi/sau 
dreptul de administrare asupra bunurilor aflate în domeniul public/privat al 
acestora, preluate ca urmare a prezentei legi, prin adoptarea de hotărâri ale 
consiliilor locale, respectiv judeţene, după caz, cu informarea prealabilă a 
ministerelor de resort de la care au fost transferate, respectiv a Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), se transferă drepturile şi obligaţiile 
patrimoniale, personalul şi resursele financiare alocate pentru funcţionarea 
acestora, cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2). 

 
 
Art. XI. – (1) Pentru anul 2014, sumele destinate finanţării structurilor 

descentralizate, cu evidenţierea distinctă pe unităţi administrativ-teritoriale a 
numărului de posturi, a cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor cu bunurile şi 
serviciile, sunt cuprinse în anexele nr. 9-14 la prezenta lege.  

(2) Pentru asigurarea finanţării activităţii sportive, studenţeşti, respectiv a 
programelor şi proiectelor de tineret, în anexa nr. 14 sunt prevăzute şi sume cu 
această destinaţie pentru structurile descentralizate de la Ministerul Tineretului şi 
Sportului. Fundamentarea sumelor ce se cuprind anual în legea bugetului de stat se 
asigură de către Ministerul Tineretului şi Sportului.  

 (3) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările 
ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în structura bugetului de stat şi 
în volumul şi structura bugetelor ordonatorilor principali de credite ai bugetului de 
stat pe anul 2014, prin diminuarea creditelor bugetare ale acestora şi majorarea 
corespunzătoare a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate. 

(4) În situaţia în care descentralizarea structurilor ce fac obiectul 
prezentei legi are loc pe parcursul exerciţiului bugetar al anului 2014, creditele 
bugetare utilizate la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat 
pentru finanţarea activităţilor descentralizate prevăzute de prezenta lege constituie 
execuţie definitivă a bugetelor acestor ordonatori, iar cu valoarea creditelor 
neutilizate se majorează sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate şi se diminuează în mod 
corespunzător creditele bugetare ale ordonatorilor principali de credite ai bugetului 
de stat. 
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(5) Plafonul cheltuielilor de personal stabilit pentru anul 2014 prin legea 
pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal bugetar, se 
modifică prin diminuarea plafonului cheltuielilor de personal ale bugetului de stat, 
bugetului instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri 
proprii şi majorarea plafonului cheltuielilor de personal ale bugetului general 
centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale cu influenţele determinate de 
aplicarea prezentei legi. 

 
 
Art. XII. – În cazul în care există conflict  cu prevederile din alte acte 

normative care reglementează domenii ce au făcut deja obiectul descentralizării, 
prevalează prevederile prezentei legi vizând competenţele şi atribuţiile 
descentralizate ale autorităţilor administraţiei publice locale. 

 
 
Art. XIII. – (1) Trecerea bunurilor imobile care fac obiectul prezentei 

legi din proprietatea publică/privată a statului în proprietatea publică/privată a 
unită�ilor administrativ-teritoriale se exceptează de la înscrierea în cartea funciară.   

(2) De la data predării-preluării bunurilor imobile prevăzute în  
anexele nr. 1-8, acestea sunt supuse regimului juridic al dreptului comun şi se 
înscriu în cartea funciară cu scutirea de la plata taxelor. 

 
 
Art. XIV. – Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezenta lege. 
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Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din 

Constituţia României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în 
faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţa comună din data de  
19  noiembrie  2013. 
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