
 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

SECŢIUNEA 1 

TITLUL ACTULUI NORMATIV 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea descrierii tehnice și a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul 
public al statului și în administrarea Consiliului Național al Audiovizualului 

 

 

 

SECŢIUNEA A 2-A 

 

 

 
MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV 

 
 

 
 
 

2.1. Sursa proiectului de act 
normativ 

Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeşte şi se 
modifică, după caz, potrivit prevederilor în vigoare, de ministere sau de 
celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, atât 
pentru bunurile aflate în administrarea acestora, cât şi pentru bunurile 
aflate în administrarea unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub 
autoritatea acestora, precum şi de autorităţile publice autonome, şi se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului, conform art. 288 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Domeniul 
public al statului este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 136 alin. (3) 
din Constituţie, din cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență 
a Guvernului 57/2017, precum şi din alte bunuri care, potrivit legii sau 
prin natura lor, sunt de uz sau de interes public naţional. Având în vedere 
aspectele sus-menționate, Consiliul Național al Audiovizualului a 
elaborat prezenta Hotărâre a Guvernului privind actualizarea descrierii 
tehnice și a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul 
public al statului și în administrarea Consiliului Național al 
Audiovizualului 

 

 
2.2. Descrierea situației 

actuale 

    

  2.      Descrierea situației actuale 

      Consiliul Național al Audiovizualului, autoritate publică autonomă și 
garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, își 
desfășoară activitatea în temeiul Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările și completările ulterioare. 
     Legea susmenționată conferă Consiliului Național al Audiovizualului, 
în calitatea sa de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor 
de programe audiovizuale, competențe și atribuții noi, cu precădere, 
legate de întărirea capacității instituționale, de întărire a componentei de 
supraveghere și control a activității radiodifuzorilor, de acoperire, la 
nivelul întregii țări, a activității de monitorizare a programelor 
audiovizuale.  
     Toate aceste atribuții specifice sporite, pe care trebuie să le desfășoare 
Consiliul Național al Audiovizualului, decurg, în mare măsură, atât din 
aplicarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, cât și din obligațiile României, în calitate de stat 
membru al Uniunii Europene, de a continua procesul de armonizare și 

 



 

aliniere legislativă și de a-și întări capacitatea instituțională a autorității 
de reglementare în domeniu. 
   Consiliul Național al Audiovizualului își desfășoară activitatea în 
sediul central din București, Bulevardul Libertății nr. 14, Sector 5, etajele 
5 și 6 - Tronsonul I și II; dar și în teritoriu, respectiv în Târgoviște, 
Craiova, Vaslui, Piatra Neamț, Focșani, Suceava, Cluj-Napoca, Reșița, 
Bacău, Râmnicu Vâlcea, Brașov, Pitești, Baia Mare, Buzău, Galați, Alba 
Iulia, Arad, Bistrița, Slatina, Oradea, Deva, Timișoara, Sibiu, Ploiești, 
Miercurea Ciuc, Constanța, Iași, Tulcea . 
       Principalele activități desfășurate de către inspectorii audiovizuali 
sunt: verificarea conținutului programelor audiovizuale, a respectării 
grilelor de programe, a ofertei de servicii de programe retransmise în 
rețelele CATV, a respectării datelor din decizia de autorizare 
audiovizuală, a aducerii la îndeplinire a somațiilor publice de intrare în 
legalitate adresate de Consiliu către radiodifuzori și distribuitorii de 
servicii, a altor obiective stabilite de Consiliu ( verificarea zonei de 
acoperire în teritoriu și populației a diverselor posturi de radio locale, 
verificarea retransmisiei necodate și în afara reperelor orare aprobate prin 
legislația în vigoare a serviciilor de programe pentru adulți la abonații 
CATV analogic și CATV digital, întocmirea de procese verbale în 
vederea autorizării/reautorizării posturilor de radio/televiziune,  ş.a.). 
      Pentru asigurarea cadrului instituțional necesar, Consiliul Național al 
Audiovizualului a achiziționat, în perioada 2003-2008, un număr de 7 
imobile cu destinația de sedii teritoriale în Constanța, Craiova, Galați, 
Pitești, Focșani, Brașov, Suceava pe care le-a înregistrat inițial în 
patrimoniul privat al statului. 
      Prin Hotărârea Guvernului nr. 960/2008 privind stabilirea situației 
juridice a unor imobile proprietate publică a statului situate în municipiul 
București, se transmite din administrarea Autorității Naționale pentru 
Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației in administrarea  
Consiliului National al Audiovizualului, o parte a imobilulului din 
Bulevardul Libertății nr. 14, Sector 5, cu numarul de inventar  MFP 
145222, în suprafață de 297,32 mp, precum si terenul aferent, cu 
suprafata de 66,79 mp., cu numarul MFP 153295 ( partial). 
         Prin același act normativ se transmite din administrarea 
Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației in administrarea 
Consiliului National al Audiovizualului o parte a imobilului din 
Bulevardul Libertății nr. 14, Sector 5, etajele 5 si 6, cu numarul de 
inventar  MFP 34387 in suprafață totala de 1221,00 mp. si 274,25 mp 
reprezentand terenul aferent, cu numarul de inventar MFP 153294 
(partial) . 
      Urmare a inscrierii in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului transferate in administrarea Consiliului National al 
Audiovizualului prin Hotărârea Guvernului nr. 960/2008, pentru bunurile 
transferate partial au fost atribuite noi numere de inventar, respectiv 
pentru imobil MFP 153847 (partea de imobil etaj 5 si etaj 6, identificata 
prin numarul MFP 34387 partial) si pentru teren MFP 153846 (prin 
comasarea numerelor MFP 153295 partial si MFP 153294 partial).  
       În imobilul din Bulevardul Libertății nr. 14, sector 5, își desfășurau 
activitatea Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională 
la nivelul parterului,  etajelor 1, 2, 3 și parțial 4 Agenția Națională de 
Administrare Fiscală parțial etaj 4 și Consiliul Național al 
Audiovizualului la nivelul etajelor 5 și 6. 



 

  Prin Hotărârea Guvernului nr. 939/2013, s-a aprobat înscrierea în 
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a 
imobilelor (sediilor din teritoriu) și darea acestora în administrarea 
Consiliului Național al Audiovizualului, aceste bunuri fiind inregistrate 
in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, iar 
descrierea tehnica facandu-se pe baza caracteristicilor inscrise in 
contracele de vanzare/cumparare. 
        În conformitate cu prevederile art. 2² din Ordonanța Guvernului nr. 
81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu 
modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 
2008, activele fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate 
în patrimoniul instituțiilor publice se reevaluează cel puțin o dată la 3 ani 
de către o comisie numită de conducătorul instituției publice sau de 
evaluatori autorizați.  
       De asemenea, la art. 2^1 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003, 
aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările 
ulterioare, s-a stabilit că: „Reevaluarea activelor fixe corporale se 
efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora, ținându-se 
seama de inflație, utilitatea bunului, starea acestuia și de prețul pieței, 
atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă.”  
       În baza acestor dispoziții legale, precum și a celor prevăzute de 
Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea 
activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu 
completările ulterioare; Comisia de reevaluare a activelor fixe constituită 
în cadrul Consiliului Național al Audiovizualului, a reactualizat valoarea 
bunurilor aflate în administrarea sa, înregistrate în inventarul domeniului 
public, respectiv valoarea clădirii și a terenului aferent din Bulevardul 
Libertății nr. 14, București – sediul central, precum și valoarea imobilelor 
(sediilor teritoriale), cu valoarea indicelui prețurilor de consum - total. 
       Menționăm că valoarea de inventar a bunurilor prevăzută în 
conținutul anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de 
Hotărâre a Guvernului este cea înscrisă în evidența contabilă a 
Consiliului Național al Audiovizualului. 
       Descrierea imobilului identificat sub nr. M.F. 145222, 153847 și a 
terenului identificat sub nr. M.F. 153846, publicate în Anexa (fără 
număr) la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 conține descrieri tehnice  
ce trebuie actualizate, în concordanță cu măsurătorile cadastrale pentru 
suprafața administrată:  
       Prin  Hotărârea Guvernului  nr. 960 din 27 august 2008 privind 
stabilirea situației juridice a unor imobile proprietate publică a statului 
situate în municipiul București, o parte din imobilul din B-dul Libertății 
nr.14, sector 5, Tronson I și  II, respectiv nr. MF 153847 cu suprafața de 
1221 mp. (441,21 mp. etajul V și 779,79 mp. etajul VI - Tronson I+II) 
precum și terenul aferent în suprafață de 274,25 mp., a trecut din 
administrarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației în 
administrarea C.N.A. iar suprafața de 297,32 mp. situată la etajul V 
(Tronson I) precum și terenul aferent în suprafață de 66,79mp., din 
administrarea Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații în 
administrarea C.N.A., rezultând o suprafață totală de birouri 1518,32 mp. 
și  341,04 mp. teren aferent cu nr. MF 153846.  
       Precizăm că prin aceste acte normative au fost atribuite în 
administrare doar încăperile în care se desfășoară activitatea CNA, fără 



 

holurile și grupurile sanitare de pe etajele V și VI, aferente spațiului 
folosit. 
       Prin Decizia nr. 9/29.05.2017, Curtea de Conturi a stabilit ca până la 
31.12.2017, CNA trebuie să înscrie în Cartea Funciară dreptul de 
proprietate al Statului Român și dreptul CNA de administrare a 
suprafețelor  în  folosință  din imobilul „Sedii ministere – latura Sud 
Tronson I si II”, situat în București, B-dul. Libertății nr. 14, sector 5. 
      Astfel, au fost efectuate măsurători asupra întregii suprafețe aflate în 
folosința CNA (sediul central), respectiv etajele V și VI, inclusiv 
holurile, grupurile sanitare, precum și căile de acces, de evacuare și 
intervenție (casa scărilor, terase scară de incendiu și lifturi), precum și a 
terenului aferent.  
      Ca urmare a măsurătorilor cadastrale efectuate pentru ducerea la 
îndeplinire a Deciziei susmenționate, precum și a actualizării 
informațiilor ale cărții funciare 233740-C1-U2, a rezultat suprafața 
imobilului administrat, de 1619,70 mp. formată astfel: 

- la nr. MF 153847 Imobil Tronson 1 și 2 parțial - Etajul 5 
suprafața utilă de 510,50 mp și Etajul 6 suprafața utilă de 801,40 
mp.  

- la nr. MF 145222 Tronson 1 etaj 5 suprafața utilă de 307,80 mp   
și a terenului aferent nr. MF 153846, cu suprafața de 513 mp.  
      Menționăm că au fost efectuate formele legale prevăzute de Legea 
cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare și înscrise în cartea funciară, 
conform extraselor anexate. 
      Astfel, este necesară actualizarea descrierii tehnice, precum și a 
valorii de inventar, dupa caz, ale imobilelor din domeniul public al 
statului, administrate de Consiliul Național al Audiovizualului, înscrise la 
numerele MF 145222, MF 153847 și MF 153846, MF 159291, MF 
159290, MF 159292, MF 159295, MF 159296, MF 159297 și 
MF159298, ca urmare a măsurătorilor cadastrale precum a reevaluării, 
conform Anexei.  
  Precizăm că pentru imobilele pentru care se actualizeaza numai 
valoarea de inventar, datele din extrasele de carte funciara ale bunurilor 
din Anexa la prezentul proiect de act normativ, precum si cele cu privire 
la caracteristicile tehnice ale acestora, raman nemodificate 
   Față de cele expuse, ca urmare a reevaluării și a efectuării lucrărilor de 
cadastru și publicitate imobiliară, se impune actualizarea inventarului 
domeniului public al statului și aflat în administrarea Consiliului 
Național al Audiovizualului.  

2.3. Schimbări preconizate               3. Schimbări preconizate 
       Proiectul de act normativ se referă la: actualizarea descrierii tehnice  
și a valorii de inventar ale imobilelor din domeniul public al statului, 
aflate în administrarea Consiliului Național al Audiovizualului, ca 
urmare a înscrierii în cartea funciară și reevaluării efectuate conform 
prevederilor art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003; având 
în vedere următoarele: 
  

- Înscrierile efectuate în cartea funciară precum și reevaluarea 
efectuată conform prevederilor art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 81/2003, conduc la necesitatea actualizării 
descrierii tehnice și a valorilor de inventar ale imobilelor din 
domeniul public al statului și aflate în administrarea Consiliului 

 

javascript:OpenDocumentView(99973,%201909532);
javascript:OpenDocumentView(99973,%201909532);


 

Național al Audiovizualului, conform Anexei la prezenta. 
- Extrasele de carte funciară pentru imobilele din domeniul public 

al statului și aflate în administrarea Consiliului Național al 
Audiovizualului. 

- Procesul verbal nr. 6864/29.07.2021 al Comisiei de reevaluare a 
activelor fixe corporale și anexa 1B-1 la acesta. 

- Nota privind Rectificarea Procesului verbal de reevaluare nr. 
6864/29.07.2021, în baza modificării Cărții funciare CF233740-
C1-U2 și Anexa 1B actualizată. 

2.4. Alte informații       Facem precizarea că, bunurile care fac obiectul prezentului proiect 
de act normativ nu sunt grevate de sarcini, nu se află în litigiu, nu fac 
obiectul revendicării sau restituirii în condițiile legii. 

  Necesitatea și oportunitatea promovării proiectului de act normativ, 
precum și realitatea datelor prezentate aparțin Consiliului Național al 
Audiovizualului. 

 

 
Secțiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
 

 

3.1 Descrierea generală a 
beneficiilor şi costurilor 
estimate ca urmare a intrării 
în vigoare a actului normativ 

Prezentul act normativ asigură posibilitatea înregistrării rezultatelor 
reevaluărilor bunurilor proprietate publică a statului în inventarul 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cât și evidenţierea 
distinct în patrimoniul C.N.A a acestor bunuri, ele urmând regimul 
juridic aplicabil prevăzut de lege. 

 
 

3.2. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  
3.3 Impactul asupra 

drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului 

Proiectul de act normativ nu are impact în acest domeniu.  

3.4. Impactul 
macroeconomic 

Măsurile propuse nu au un impact direct la nivel macroeconomic.  

3.4.1 Impactul asupra 
economiei şi asupra 
principalilor indicatori 
macroeconomici 

Proiectul de act normativ nu are impact în acest domeniu.  

  3.4.2. Impactul asupra 
mediului concurențial si al 
domeniului ajutoarelor de 
stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

3.5. Impactul asupra 
mediului de afaceri 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiec  

3.6. Impactul asupra 
mediului înconjurător 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 

 

3.7. Evaluarea costurilor şi 
beneficiilor din perspectiva 
inovării şi digitalizării 

Nu este cazul.  

3.8 Evaluarea costurilor şi 
beneficiilor din perspectiva 
dezvoltării durabile 

Nu este cazul.  

3.9. Alte informații Nu au fost identificate 
 

 

 
Secțiunea a 4-a  

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe 

 



 

termen lung (5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri 
 

-mii lei-  
Indicatori Anul 

curent 
Următorii 4 ani 

mii. lei 
Media pe 5 ani  

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 2022 2023 2024 2025 2026   

4.1. Modificări ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a)buget de stat, din acestea: 
   (i) impozit pe profit 
(ii) impozit pe venit 
b) bugete locale: 
(i) impozit pe profit 
c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 
(i) contribuții de asigurări 

-                      -                   -                   -             -           -  

4.2. Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acestea: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri și servicii 
b) bugete locale: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri și servicii 
c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri și servicii 

- - - - - -  

4.3. Impact financiar, 
plus/minus, din care: 
(i) buget de stat 
(ii) bugete locale 

       

4.4. Propuneri pentru 
acoperirea creșterii 
cheltuielilor bugetare 

       

4.5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

       

4.6. Calcule detaliate 
privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor 
și/sau cheltuielilor bugetare 

       

  4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea 
cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente:  
a. fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată;  
b. declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi 
priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele de 
cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. 
 

    



 

4.8. Alte informații Nu au fost identificate  
 

Secțiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

 

 

 5.1 Măsuri normative 
necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de 
act normativ:  

a) acte normative în 
vigoare ce vor fi modificate 
sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ;  

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

Se va modifica: 
a) Prin adoptarea prezentului proiect de act normativ se modifică 

Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicata in 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 
21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, 
actualizarea descrierii tehnice și a valorilor de inventar ale unor 
imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea 
Consiliului Național al Audiovizualului, înscrise la numerele MF 
145222, MF 153847, MF 153846, MF 159291, MF 159290, MF 
159292, MF 159295, MF 159296, MF 159297 și MF 159298.  

b) Nu este necesară elaborarea altor acte normative în vederea 
implementării dispozițiilor prezentului act normativ. 

 

5.2 Impactul asupra 
legislaţiei în domeniul 
achiziţiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

  5.3 Conformitatea 
proiectului de act normativ 
cu legislaţia UE (în cazul 
proiectelor ce transpun sau 
asigură aplicarea unor 
prevederi de drept UE)  

Proiectul de act normativ nu transpune și nu implementeaza un act 
comunitar. 

 

5.3.1 Proiectul de act 
normativ nu transpune și 
nu implementeaza un act 
comunitar.  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

5.3.2 Măsuri normative 
necesare aplicării actelor 
legislative UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

   5.4 Hotărâri ale Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

 5.5 Alte acte normative 
și/sau documente 
internaționale din care 
decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

5.6 Alte informații Nu au fost identificate  
 

Secțiunea a 6-a  
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

 

   6.1  Informații privind 
procesul de consultare cu 
organizații 
neguvernamentale, institute 
de  cercetare și alte 
organisme  implicate  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

  6.2 Informaţii privind 
procesul de consultare cu 
organizaţii 
neguvernamentale, institute 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  



 

de cercetare şi alte organisme 
implicate 
  6.3 Informaţii despre 
consultările organizate cu 
autorităţile administraţiei 
publice locale 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

  6.4 Informaţii privind 
puncte de vedere/opinii emise 
de organisme consultative 
constituite prin acte 
normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

6.5 Informații privind 
avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de 

Apărare a Țării 
c) Consiliul Economic și 

Social 
d) Consiliul Concurenței 
e) Curtea de Conturi 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

6.6 Alte informații Proiectul de act normativ este inițiat de către Consiliul Național al 
Audiovizualului și Secretariatul General al Guvernului și  este avizat de 
către Ministerul Finanțelor si Ministerul Justiției 

 

 
Secțiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ 
 

 

 
   7.1 Informarea societății 
civile cu privire la necesitatea 
elaborării actului normativ 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 
 

 

 
  7.2 Informarea societății 
civile cu privire la eventualul 
impact asupra mediului în 
urma implementării 
proiectului de act normativ, 
precum și efectele asupra 
sănătății și securității 
cetățenilor sau diversității 
biologice  
 

 
 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

7.3 Alte informații Nu au fost identificate 
 

 

 
Secțiunea a 8-a 

Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de act normativ  
 

 

1. Măsurile de punere în 
aplicare a proiectului de act 
normativ de către 
autoritățile administrației 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  



 

publice centrale și/sau 
locale – înființarea unor noi 
organisme sau extinderea 
competențelor instituțiilor 
existente 

2. Alte informații Nu au fost identificate  

 

      Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern privind 
actualizarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul 
public al statului și în administrarea Consiliului Național al Audiovizualului 
 
 

INIȚIATORI 
 

SECRETARUL GENERAL AL GUVERNULUI 
 

MARIAN NEACȘU 
 
 
 

VICEPREȘEDINTE CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 

 
 

Avizăm favorabil: 
 
     
 
 MINISTRUL FINANȚELOR  
       
 
    ADRIAN CÂCIU 

 
 

     MINISTRUL JUSTIȚIEI 
 
 
                          CĂTĂLIN PREDOIU 
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