NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul prezentului proiect de act normativ
HOTĂRÂRE
privind modificarea în mod corespunzător a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Secţiunea a 2 – a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
În conformitate cu HG nr. 13/2017 - privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării
și Inovării, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Cercetării și Inovării este
organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se
organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului. Ministerul Cercetării şi Inovării
organizează şi conduce sistemul naţional de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi
inovare, exercitându-şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de
activitate.
Institutele naționale de cercetare-dezvoltare îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale regulamentului lor de organizare şi funcţionare aprobat
prin hotărâre a Guvernului.
În baza HG nr. 13/2017 - privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării și Inovării,
cu modificările și completările ulterioare, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în
Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei – I.G.R Bucureşti se află în
coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării, conform Anexa 4b, pct.3.
Prezentul proiect de act normativ se referă la modificarea în mod corespunzător a inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
În România, înainte de 1989, au fost obținute prin forare carote însumând sute de mii de metri.
Majoritatea acestora au fost distruse după 1990, ca efect al privatizării fostelor întreprinderi de
prospecţiuni şi explorări geologice (IPEG) şi al înstrăinării depozitelor de carote ale acestor

întreprinderi. O mică parte din carotele obţinute în perioada 1938-2000 (cca. 60 000 metri) a
fost salvată prin conservarea Litotecii Naţionale. Litoteca Naţională cuprinde esenţa tuturor
forajelor de interes economic și științific naţional, având certe valenţe strategice. Practic,
posesia sa asigură statului român unul dintre atuurile de bază privind suveranitatea asupra
subsolului naţional, ca şi capacitatea de a rezolva eventuale litigii transfrontaliere vizând
împărţirea resurselor minerale de profunzime. Importanţa carotelor din Litoteca Naţională este
dovedită de solicitările venite din partea unor companii (PETROM, TOTAL) pentru a vedea şi
a studia carotele păstrate aici.
Deşi Litoteca Naţională se află în administrarea IGR din anul 1986, spaţiul în care funcţionează
aceasta (Bucureşti, şos. Chitilei nr. 58-60/strada Navigaţiei nr. 2A, sector 1) s-a aflat, până în
anul 2017, în proprietatea Întreprinderii de Prospecţiuni Geologice şi Geofizice (IPGG),
devenită Prospecţiuni SA, după 1990. În baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat la
data 16.05.2017 cu PROSPECȚIUNI SA, firma AKCENT DEVELOPMENT SRL a devenit
proprietara bunului imobil în care se află Litoteca Națională. Prin clauza stipulată în contract,
IGR trebuie să evacueze integral și efectiv imobilul către cumpărător până cel târziu la data de
06.04.2020.
Pentru salvarea Litotecii Naționale, Institutul Geologic al României împreună cu Ministerul
Cercetării și Inovării au decis mutarea Litotecii Naționale în imobilul (construcții și teren) din
strada Dej, nr.6, sector 1, București, deținut în administrarea Institutului Geologic al României
(denumit anterior Institutul de Geologie și Geofizică) încă din anul 1992 așa cum rezultă din
procesul verbal încheiat la data de 25.11.1992 între FORADEX SA și Institutul de Geologie și
Geofizică prin care au fost recunoscute de către părți limitele hotarelor dintre terenurile aflate
în patrimoniul celor două unități.
În inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobilul-teren aflat la
poziția nr. M.F. 402 din Anexa nr. 8 la Hotărârea de Guvern nr. 1705/2006 nu figurează înscris
cu suprafața de 3593 mp. așa cum rezultă din documentația cadastrală întocmită de persoana
autorizată și înregistrată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București și înregistrată
la OCPI cu CF nr. 275151, 275146, 275150.
În plus, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, la poziția nr. M.F.
402 din Anexa nr. 8 la Hotărârea de Guvern nr. 1705/2006, acest imobil figurează la adresa
poștală strada Mureș (fără număr), Sector 1, București.
În

conformitate

cu

adresa

Primăriei

Municipiului

București-Direcția

Patrimoniu

nr.1859/11.02.2019 și a planului cadastral înscris în evidențele cadastrale ale Orașului
București așa cum figurează în evidențele Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei
Municipiului București, imobilul “Garaj-clădire, parcare, mașini, strada Mureș, nr.-“ menționat

în Anexa 8, este în fapt situat pe strada Dej, nr.6, Sector 1, București și are categoria de folosință
“construcții și curți”.
Imobilul din strada Dej, nr.6, Sector 1, București la care facem referire se învecinează cu
imobilul-teren din strada Mureș, proprietatea RA-APPS, figurând Oficiul Registrului Naţional
al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS).
Urmare a Raportului de evaluare nr. 88/15.05.2019 – terenuri intravilane și construcții situate
în strada Dej nr.6, sector 1, București, nr. Cadastrale 275151, 275146 și 275150, s-a constatat
valoarea de 7.787.975 lei.
De asemenea, menționăm că în urma măsurătorilor cadastrale au rezultat următoarele suprafețe:
Pentru CF 275151 aferentă Lotului 1
Suprafață teren – 3136 mp
Suprafață construită pt. Corp C1 = 564 mp
Suprafață construită pt. Corp C7 = 76 mp
Suprafață desfășurată pt. Corp C1 = 564 mp
Suprafață desfășurată pt. Corp C7 = 92 mp
Pentru CF 275146 aferentă Lotului 2
Suprafață teren – 260 mp
Pentru CF 275150 aferentă Lotului 3
Suprafață teren – 197 mp

TOTAL TEREN – 3593 mp, toate aceste date se regăsesc în Anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Înscrierea provizorie s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 28, alin.(6) din Legea
nr.7/1996 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, Republicată, urmând să se facă
înscrierea definitivă după modificarea adresei poștale și descrierii tehnice a nr. MFP 402 din
Anexa nr. 8 la Hotărârea de Guvern nr. 1705/2006.
Imobilul care face obiectul prezentului proiect de act normativ nu este grevat de sarcini şi nici
nu face obiectul vreunei cereri de revendicare sau litigiu.
2. Schimbări preconizate
Prezentul act normativ reglementează modificarea în mod corespunzător a inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului, cu modificările și completările ulterioare.
Necesitatea și oportunitatea promovării proiectului de act normativ, precum și
realitatea datelor aparțin inițiatorului, respectiv Ministerului Cercetării și Inovării.
De asemenea, menționăm că datele prezentate sunt primite de la Institutul Naţional de
Cercetare - Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei – I.G.R.
Bucureşti.

Imobilul cuprins în anexa prezentului proiect nu face obiectul unor litigii pendinte sau al unor
proceduri administrative de retrocedare/restituire prevăzute de Legea nr. 10/2001 și de alte acte
normative incidente în materie.
3. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macro-economic
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Impact asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
21.Impactul asupra sarcinilor administrative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Impact social
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte informaţii
Nu sunt
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.

Indicatori
1

Anul
curent
2

1. Modificări ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i. impozit pe profit
ii. impozit pe venit
b) bugete locale
i. impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i. contribuţii de asigurări
2Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

- în mii lei (RON) Următorii patru
Media pe
ani
cinci ani
3 4 5 6
7

a) buget de stat, din acesta:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
b) bugete locale:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii
Nu sunt

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ
(acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în
vigoare a proiectului de act normativ):
a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului
de act normativ;
Se actualizează în mod corespunzător inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.
Pentru implementarea dispozițiilor prezentului proiect de act normativ nu este necesară
elaborarea altor acte normative.
11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor
publice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor
ce transpun prevederi comunitare:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente,
făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare
internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
6. Alte informaţii
Nu sunt.
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizațiile neguvernamentale, institute
de cercetare şi alte organisme implicate
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în
administrația publică, republicată, proiectul de act normativ a fost afișat pe pagina web a
Ministerului Cercetării și Inovării.
Proiectul de hotărâre de Guvern a fost analizat în cadrul Comisiei de Dialog Social din cadrul
Ministerul Cercetării și Inovării.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a
modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act
normativ
Deoarece prevederile acestui proiect de hotărâre de Guvern sunt de interes pentru comunitatea
științifică din România, s-a optat pentru mediatizarea acestuia pe pagina de web a Ministerului
Cercetării și Inovării şi dezbaterea în cadrul Comisiei de Dialog Social.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte
normative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social

d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Proiectul va fi supus avizării Consiliului Legislativ.
6. Alte informaţii
Nu sunt.

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act
normativ
Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul web al Ministerului Cercetării și Inovării în
conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația
publică, republicată.

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informații
Nu sunt
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea competenţelor instituţiilor existente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informaţii
Nu sunt.

Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre privind modificarea în
mod corespunzător a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor
din domeniul public al statului
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