Comunicat de presă - Guvern
INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate de Guvern în şedinţa din
13 mai 2021
I. ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea unor măsuri în domeniul garantării
creanţelor salariale
II. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
52/2011
2. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.
720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale
corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie
personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de
sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor
care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
3. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 13 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006
4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea
antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură, aferentă
perioadei 2021 - 2023 şi a Planului de acţiune al Strategiei naţionale pentru prevenirea
şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură,
aferentă perioadei 2021 - 2023
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea art.13 din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt
destinate consumului uman, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.551/2018
6. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al
statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A. - Sucursalele
Regionale CF Craiova şi Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi
valorificării, după caz
7. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului
nr. 354/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor
proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52 + 770 km 100 + 900", pe raza localităţilor Glina, Cernica, Popeşti-Leordeni, Berceni, Vidra,
Clinceni şi Ciorogârla din judeţul Ilfov
8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de
privatizare al Ministerului Energiei pe anul 2021
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de
expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de
expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional
"Perdele forestiere de protecţie a Autostrăzii A2, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice:
70+900 - 72+700; 72+750 - 73+280; 73+350 - 78+700; 78+800 - 85+600, de pe raza
localităţilor Dor Mărunt, Vlad Ţepeş şi Dragoş Vodă, judeţul Călăraşi"
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de
expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de
expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional
"Perdele forestiere de protecţie a Autostrăzii A1, Judeţul Giurgiu, poziţiile km: 48+000 49+000", de pe raza localităţii Vânătorii Mici, Judeţul Giurgiu
11. HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unui
imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Muncii şi
Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în administrarea Ministerului
Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventar a imobilului 793 aflat în domeniul
public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexelor nr. 4 şi
nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat
al bunurilor din domeniul public al statului
12. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în
administrarea Centrului de Cultură "George Apostu" din Bacău, instituţie publică din
subordinea Ministerului Culturii

13. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul
public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii
14. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.379/2020 pentru aprobarea
Metodologiei de ajustare a preţurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de
infrastructură publică finanţate prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 20142020
15. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.294/2007
privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din
cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative în domeniul învăţământului superior
16. HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei voluntare a
României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, din bugetul anual
aprobat Secretariatului General al Guvernului pentru Autoritatea Naţională de
Management al Calităţii în Sănătate, în vederea finanţării participării României la
instrumentul PaRIS
17. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei
III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării de către România, prin MAI, în
calitate de "naţiune sponsor" la Centrul de Excelenţă pentru Managementul Crizelor şi
Răspuns la Dezastre (CMDR COE), Sofia, Republica Bulgaria, a Notelor de Aderare la
Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul
Apărării Naţionale al Republicii Elene, Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Polonia
referitor la organizarea, administrarea şi funcţionarea Centrului de Excelenţă pentru
Managementul Crizelor şi Răspuns la Dezastre şi la Memorandumul de Înţelegere între
Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării Naţionale al Republicii
Elene, Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Polonia şi Comandamentul Suprem
Aliat pentru Transformare referitor la relaţia funcţională privind Centrul de Excelenţă
pentru Managementul Crizelor şi Răspuns la Dezastre
2. MEMORANDUM cu tema: redresarea Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă şi a structurilor subordonate

3. MEMORANDUM cu tema: Deblocarea sumelor reţinute conform art. 21 alin (5) din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
asupra bugetului aprobat Secretariatului General al Guvernului - activitate proprie prin
Legea bugetului de stat, nr. 15/2021, cu modificările şi completările ulterioare
IV. NOTE
1. NOTĂ DE INFORMARE cu tema: Planul anual de cooperare internaţională pentru
dezvoltare şi asistenţă umanitară aferent anului 2021
2. NOTĂ DE INFORMARE privind stadiul avizării proiectului de Lege pentru modificarea
şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru
stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice (Codul Comunicaţiilor)
V. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCTE DE VEDERE cu privire la 6 iniţiative legislative
2. PUNCTE DE VEDERE cu privire la 10 de iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau
senatori, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de
ministerele/instituţiile consultate
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