
 

 

  
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE    
 

la proiectul de hotărâre a Guvernului privind actualizarea anexei nr. 11 la 
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat  

al bunurilor din domeniul public al statului, precum și trecerea unor imobile aflate în 
domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Focșani din subordinea 
Administrației Naționale a Penitenciarelor în domeniul privat al statului, în vederea 

scoaterii din funcțiune și demolării 
 

 
 
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) lit. a), pct. 9 și 12 din Hotărârea 

Guvernului nr. 443/2022 pentru aprobarea conținutului instrumentului de prezentare și 
motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucțiunilor 
metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum și pentru înființarea Consiliului 
consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative, pentru proiectul propus spre 
adoptare nu este obligatorie respectarea structurii prevăzute în anexa 1 la această hotărâre. 
 

Motivele emiterii proiectului: 
 
           Bunurile care alcătuiesc domeniul public al statului, administrate de Administrația 
Națională a Penitenciarelor și unitățile de penitenciare subordonate, sunt prevăzute în anexa 
nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare. 

În conformitate cu art. 288 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, „inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmește și se 
modifică, după caz, potrivit prevederilor în vigoare, de ministere sau de celelalte organe de 
specialitate ale administrației publice centrale, atât pentru bunurile aflate în administrarea 
acestora, cât și pentru bunurile aflate în administrarea unităților din subordinea, 
coordonarea sau sub autoritatea acestora, precum și de autoritățile publice autonome, și se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului”.  

Administrația Națională a Penitenciarelor este un serviciu public, responsabil cu 
aplicarea regimului de detenție și cu asigurarea intervențiilor recuperative, în condiții care 
să asigure respectarea drepturilor omului și a demnității acestuia, facilitând totodată 
responsabilizarea și reintegrarea în societate a persoanelor private de libertate.  

În anul 2017, printr-o nouă hotărâre pilot a Curții Europene a Drepturilor Omului 
(cauza Rezmiveș și alții împotriva României), CEDO a solicitat statului român să furnizeze un 
calendar exact pentru punerea în aplicare a măsurilor generale adecvate, apte să 
soluționeze problema supraaglomerării carcerale și a condițiilor inadecvate de detenție. În 
acest sens, statul român a identificat 5 direcții de acțiune, respectiv: 

➢ Modificări legislative care urmăresc reducerea populației penitenciare și 

îmbunătățirea condițiilor de detenție; 

➢ Investiții în infrastructura fizică a penitenciarelor care vizează extinderea numărului 

de locuri de detenție și modernizarea celor existente; 

➢ Funcționarea eficientă a sistemului de probațiune pentru facilitarea aplicării 

sancțiunilor și măsurilor comunitare care să conducă la reducerea populației 

penitenciare; 

➢ Implementarea programelor și strategiilor de inserție a persoanelor provenite din 

sistemul penitenciar; 

➢ Măsuri de natură legislativă care să asigure un recurs eficient pentru vătămarea 

suferită de natura recursului preventiv și a recursului compensatoriu specific. 

 
Au fost identificate două probleme majore care influențează negativ condițiile de 

viață pentru deținuți, astfel: 



 

 

➢ Suprapopularea, întrucât exercită o influență negativă asupra tuturor celorlalte 

aspecte ale detenției și, în genere, asupra climatului de la nivelul locului de detenție. 

Cu atât mai mult când este combinată cu alți factori negativi, suprapopularea poate 

reprezenta un tratament inuman și degradant.  

➢ Infrastructura, care este uzată moral și fizic.  

 

          La data de 29.05.2019, a fost semnat, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice, 
Memorandumul privind aprobarea raportului negocierii Acordului-cadru de împrumut dintre 
România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei privind contractarea unui împrumut în 
valoare de 177 milioane euro, în vederea sprijinirii proiectului privind Modernizarea 
infrastructurii judiciare în România. Memorandumul a fost aprobat în ședința de guvern din 
20 iunie 2019, iar la începutul lunii iulie a fost semnat de către Președintele României.  

Prin Decretul Președintelui României nr.129/2020 s-a supus spre adoptare 
Parlamentului aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în 
România), semnat la București la 13 august 2019 și la Paris la 2 septembrie 2019, și care a 
fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  Legea privind aprobarea acordului - 
cadru de împrumut a fost promulgată de către Președintele României prin Decretul 
nr.324/2020 devenind Legea nr.90/2020, lege care a fost publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 593 din 07 iulie 2020, formă aplicabilă la 10 iulie 2020.  

Acest proiect național presupune crearea a 1.900 de locuri noi de detenție, prin 
construirea și înființarea a două noi penitenciare, respectiv P47 Berceni, jud. Prahova, cu o 
capacitate de 1.000 locuri de cazare și P48 Unguriu, jud. Buzău, cu o capacitate de 900 
locuri de cazare. 

În ședința de guvern din data de 17 martie 2021 au fost aprobați indicatorii tehnico 
economici pentru cele două obiective de investiții, Penitenciar 47 Berceni (Hotărârea 
Guvernului nr. 331/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 24 
martie 2021) și Penitenciar 48 Unguriu (Hotărârea Guvernului nr. 337/2021, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 02 aprilie 2021). 

 
În vederea realizării obiectivului Penitenciar P48 Unguriu cu o capacitate de 900 locuri 

cazare pentru deținuți, se propune demolarea construcțiilor existente și refuncționalizarea 
terenului. 

Pe terenul cu nr. cadastral 441 se află imobilul cu nr. MF 106972 (Imobil 5075) și pe 
terenurile cu nr. cadastrale 20624, 20625, 20526, 20529, 20530 se află imobilul cu nr. MF 
107051 (Imobil 1242), imobile care aparțin domeniului public al statului, aflându-se în 
administrarea Penitenciarului Focșani din subordinea Administrației Naționale a 
Penitenciarelor, conform extraselor de carte funciară nr. 20624 Măgura/08.04.2022, nr. 
20625 Măgura/08.04.2022, nr. 20526 Unguriu/08.04.2022, nr. 20529 Unguriu/08.04.2022, 
20530 Unguriu/08.04.2022. 

Construcțiile aflate pe terenul cu nr. cadastral 441, respectiv 441- C1,  C2 , C3 , C4, au 
fost expertizate în anul 2021, conform raportului de expertiză nr. 59538 întocmit de S.C. 
OPTIMAL PROJECT S.R.L.. Potrivit expertizei tehnice, construcțiile se încadrează în clasa II 
de risc seismic, fiind caracterizate de o stare avansată de degradare fizică și morală, 
provocată, în principal, de nerealizarea lucrărilor de întreținere, construcțiile fiind scoase 
din exploatare din anul 2001, expertul propunând desființarea clădirilor existente și 
refuncționalizarea terenului. 

Construcțiile aflate pe terenul cu nr. cadastral 20624, respectiv 20624 – C1, C2, C3, C5, 
C6, C7, au fost expertizate în anul 2021, conform raportului de expertiză nr. 59538 întocmit 
de S.C. OPTIMAL PROJECT S.R.L. Potrivit expertizei tehnice, construcțiile se încadrează în 
clasa II de risc seismic, fiind caracterizate de o stare avansată de degradare fizică și morală, 
provocată, în principal, de nerealizarea lucrărilor de întreținere, construcțiile fiind scoase 
din exploatare din anul 2001, expertul propunând desființarea clădirilor existente și 
refuncționalizarea terenului. 

Construcția cu nr. cadastral 20624 – C4, aflată pe terenul cu nr. cadastral 20624, a fost 
expertizată în anul 2019, conform raportului de expertiză nr. 63747 întocmit de  S.C. S&M 



 

 

EXPERT PROJECT S.R.L.. Potrivit expertizei tehnice, construcția se încadrează în clasa I de 
risc seismic, expertul propunând desființarea clădirii existente și realizarea unei clădiri noi. 

Construcția cu nr. cadastral 20529 – C1, aflată pe terenul cu nr. cadastral 20529, a fost 
expertizată în anul 2021, conform raportului de expertiză nr. 59538 întocmit de S.C. 
OPTIMAL PROJECT S.R.L. Potrivit expertizei tehnice, construcția se încadrează în clasa II de 
risc seismic, fiind caracterizată de o stare avansată de degradare fizică și morală, provocată, 
în principal, de nerealizarea lucrărilor de întreținere, construcția fiind scoasă din exploatare 
din anul 2001, expertul propunând desființarea clădirii existente și refuncționalizarea 
terenului. 

Construcțiile aflate pe terenul cu nr. cadastral 20526, respectiv 20526 – C3, C4, C6, C7, 
C8, C9, C12, C17, C18, C19, C21, C23, C26, C29, C32, C33, C35, C38, C39, C40, C41, C42, 
C43 au fost expertizate în anul 2019, conform raportului de expertiză nr. 63747 întocmit de  
S.C. S&M EXPERT PROJECT S.R.L.. Potrivit expertizei tehnice, construcțiile se încadrează în 
clasa II de risc seismic, expertul propunând desființarea clădirilor existente și realizarea unor 
clădiri noi. 

Construcțiile aflate pe terenul cu nr. cadastral 20526, respectiv 20526 – C1, C2, C37, 
C44, C45, C46, C47, C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54,  au fost expertizate în anul 2021, 
conform raportului de expertiză întocmit de S.C. OPTIMAL PROJECT S.R.L. Potrivit expertizei 
tehnice, construcțiile se încadrează în clasa II de risc seismic, fiind caracterizate de o stare 
avansată de degradare fizică și morală, provocate, în principal, de nerealizarea lucrărilor de 
întreținere, construcțiile fiind scoase din exploatare din anul 2001, expertul propunând 
desființarea clădirilor existente și refuncționalizarea terenului. 

 
Totodată, conform raportului de expertiză nr. 59538 întocmit de S.C. OPTIMAL 

PROJECT S.R.L., au fost propuse pentru desființare următoarele amenajări la terenuri: 
-  în cadrul imobilului 5075 Unguriu - rețea de alimentare cu apă; 
-  în cadrul imobilului 1242 Unguriu – drumuri și alei interioare cu macadam, platouri 

pavate cu macadam, drumuri și alei interioare pavate, platouri betonate asfaltate, 
platouri pavate cu macadam, împrejmuire cu gard viu, împrejmuire scândură, 
împrejmuire cu sârmă ghimpată, rețea de energie electrică aeriană, rețea de 
alimentare cu apă, rețea de canalizare. 

 
 
Valoarea de inventar pentru imobilele propuse a fi trecute din domeniul public al 

statului în domeniul privat al acestuia, în vederea demolării, a fost stabilită de un evaluator 
autorizat, conform raportului de evaluare nr. 53763/03.12.2021, realizat de către ing. 
Mocanu Iulian, având legitimație ANEVAR nr. 14257.  

  
 Imobilele nominalizate în anexa nr. 2, parte integrantă la prezentul proiect de 

hotărâre a Guvernului, nu prezintă siguranță în exploatare, datorită gravelor deformații 
structurale şi de detaliu apărute ca urmare a uzurii produsă în timp asupra elemntelor de 
construcții componente.  

În conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 pentru 
reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor 
corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale, 
aprobată prin Legea nr. 246/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru 
scoaterea din funcţiune şi casare a construcţiilor cuprinse în anexa la prezentul proiect de 
act normativ, este necesar ca acestea să fie trecute în domeniul privat al statului, potrivit 
prevederilor art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care dispun: „trecerea unui 
bun din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia se face prin hotărâre a 
Guvernului, dacă prin lege nu se dispune altfel”. 

 
 

 

 

 



 

 

 
Prin prezentul proiect se propune:  
 

1. - imobilul identificat cu numărul M.F. 106972 – imobil 5075 - se divide conform 
pozițiilor cuprinse de la punctul A la punctul F din cadrul anexei nr. 1 la prezenta 
hotărâre cu păstrarea nr. M.F. 106972 pentru imobilul de la punctul A și atribuirea unor 
nr. M.F. distincte pentru imobilele de la punctul B la punctul F ; 
- imobilul identificat cu numărul M.F. 107051 – imobil 1242 - se divide conform 

pozițiilor cuprinse de la punctul G la punctul UUU din cadrul anexei nr. 1 la prezenta 
hotărâre cu păstrarea nr. M.F. 107051 pentru imobilul de la punctul G și atribuirea unor 
nr. M.F. distincte pentru imobilele de la punctul H la punctul UUU. 

 
Înscrierea și defalcarea bunurilor imobile cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul act 

normativ se efectuează în scopul punerii în acord a datelor privind numărul și valoarea 
activelor fixe evidențiate în contabilitate și în cadastru cu cele înscrise în inventarul 
centralizat al bunurilor aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea 
Penitenciarului Focșani, conform extraselor de carte funciară nr. 20624 Măgura, 20529 
Unguriu, 20530 Unguriu, 20526 Unguriu. 
 
   

2. trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a imobilelor 
cuprinse în anexa nr. 2, aflate în administrarea Penitenciarului Focșani din subordinea 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi 
demolarii. 

 

Precizăm că imobilele cuprinse în anexa nr. 2 la prezentul proiect nu fac obiectul unei 
cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, depuse în temeiul 
actelor normative cu caracter special sau privind fondul funciar, respectiv cele care 
reglementează regimul juridic al imobilelor preluate abuziv de statul roman în perioada 6 
martie 1945 – 22 decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul vreunui litigiu. 

 
Față de cele prezentate mai sus, a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre a 

Guvernului privind actualizarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru 
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și 
trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului 
Focșani din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor în domeniul privat al 
statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării, pe care, dacă sunteţi de acord, vă 
rugăm să-l adoptaţi. 
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