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Hotărâre  798 
 

2015-
09-30 

 

Guvernul 
României 

 

privind transmiterea unor imobile aflate în proprietatea 
publică a statului din administrarea Regiei Autonome 
„Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ în 
administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru 
Inspectoratul General al Poliţiei Române  

Monitorul Oficial 
al României nr 
739 din 2015-10-
02 

 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la Hotărârea Guvernului nr. 798/2015 

privind transmiterea unor imobile aflate în proprietatea publică a statului din 

administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului 

de Stat” în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru 

Inspectoratul General al Poliției Române 

 

 

Secțiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea unor imobile aflate în proprietatea publică a statului din 

administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” 

în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al 

Poliției Române 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii prezentului act normativ  

 

1. Descrierea situaţiei actuale 
        Prin Hotărârea Guvernului nr. 1015/2014, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 831 din 14 noiembrie 2014, a fost aprobată, în condițiile legii, 

transmiterea unor construcții și terenul aferent, aflate în domeniul public al statului, situat 

în Municipiul București, Bd. Aviatorilor nr. 16, sectorul 1, din administrarea Serviciului 

de Protecție și Pază în administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului 

Protocolului de Stat”.  

       Imobilele anterior menționate sunt solicitate în vederea efectuării unor activități 

specifice de către Ministerul Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliției 

Române, instituţie specializată a statului, care exercită atribuţii privind apărarea 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, 

prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile 

legii. 

      Prin adresa nr. 599785 din 18 septembrie 2015, Ministerul Afacerilor Interne – 

Inspectoratul General al Poliției Române a prezentat unele argumente referitoare la 

necesitatea și oportunitatea preluării în administrare a imobilului situat în Municipiul 
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București, Bd. Aviatorilor nr. 16, sectorul 1.  

     Astfel, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, poliția rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției 

Române asigură însoțirea coloanelor oficiale cu echipaje specializate, potrivit competenței 

sale.  

     Sediul în care își desfășoară în prezent activitatea structura specializată de însoțire a 

coloanelor oficiale este impropriu și nu mai corespunde nevoilor acestei structuri în 

contextul dezvoltării acesteia, fenomen care a presupus creșterea semnificativă a 

numărului de polițiști și de autospeciale anume destinate activităților de însoțire.  

     Situația imobilelor situate în Bd. Aviatorilor nr. 16, sector 1, București, aflate în 

prezent în administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de 

Stat”, a fost analizată la nivelul Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al 

Poliției Române, constatându-se faptul că acestea corespund necesităților operative ale 

instituției.  

    Preluarea imobilelor în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru 

Inspectoratul General al Poliției Române, nu impune schimbarea destinației acestora, 

urmând a fi efectuate lucrări de întreținere și de punere în valoare, context în care, pentru 

operaționalizarea activității nu sunt necesare resurse financiare semnificative.  

 

           

2. Schimbări preconizate 

      Transmiterea dreptului de administrare a imobilelor situate în Municipiul București, B-

dul Aviatorilor nr. 16, sector 1, de la Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului 

Protocolului de Stat” la Ministerul Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al 

Poliției Române.  

      În conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1718/2011 pentru 

aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului, se modifică în mod corespunzător codurile de 

clasificație ale bunurilor imobile anterior menționate.  

 

3. Alte informaţii 

        Este anexat Extrasul de carte funciară pentru informare din data de 25 septembrie 

2015.  

         Imobilele propuse spre transmitere nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a 

dreptului de proprietate privată sau de restituire depuse în temeiul actelor normative cu 

caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al 

imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada martie 1945 – 22 decembrie 

1989, nu sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor de 

judecată, aşa cum rezultă şi din extrasul de carte funciară anexat, care în Partea a III a nu 

conţine nici o menţiune în acest sens. 

       Din verificările efectuate în evidențele Regiei Autonome ”Administrația 

Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru imobilele în discuție figurează o notificare 

formulată în baza dispozițiilor Legii nr. 10/2001, soluționată prin decizie de respingere. 
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Respectiva decizie de respingere a fost contestată în condițiile legii, instanța de judecată 

respingând definitiv și irevocabil acțiunea formulată.             

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

 

1. Impact macro-economic 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

1^1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impact social 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impact asupra mediului 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii 

 

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) 

 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 

patru ani 

Media pe cinci 

ani  

1 2 3 4 5 6 7 

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 

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: 

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 
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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 -  

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare  

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului act 

normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a prezentului act normativ): 

a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a 

prezentului act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

11. Compatibilitatea prezentului act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor 

publice 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea prezentului act normativ cu legislaţia comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun prevederi comunitare: 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  

Prezentul 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: 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 
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1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, 

institute de cercetare şi alte organisme implicate  

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a 

modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul prezentului act 

normativ 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în 

care prezentul 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 

Prezentul 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 

Prezentul 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 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea prezentului act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului act 

normativ 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în 

urma implementării prezentului act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice  

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii 

Nu sunt. 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau  

extinderea competenţelor instituţiilor existente 
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Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii 

Nu sunt. 

 Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului 

privind transmiterea unor imobile aflate în proprietatea publică a statului din 

administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de 

Stat” în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul 

General al Poliției Române. 

 

 

 

Viceprim-ministru, ministrul 

afacerilor interne 

 

Gabriel Oprea 

 

Secretarul general al Guvernului 

 

 

Ion Moraru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


