GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru stabilirea unor masuri bugetare

Luând în considerare faptul că la data de 31 ianuarie 2014 orice schemă de
ajutor aplicată aeroporturilor regionale din România trebuie să respecte prevederile
Deciziei Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106
alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de
stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor
întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic
general,
sesizând că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2011 privind
reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu
specific deosebit, de interes local contravin în parte cerinţelor din Decizia Comisiei
2012/21/UE,
dată fiind necesitatea asigurării cadrului legal care să permită suplimentarea
surselor de finanţare a obiectivelor de investiţii aferente domeniului public aflat în
administrarea regiilor autonome aeroportuare de interes local, având în vedere
importanţa acestora la asigurarea dezvoltării regiunilor deservite,
constatând că procesul de absorbţie a fondurilor europene alocate dezvoltării şi
modernizării infrastructurii de transport aerian în România trebuie dublat şi de
creşterea capacităţii statului român de a asigura cofinanţarea acestor proiecte,
având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri legislative care
să asigure respectarea de către România a obligaţiilor ce revin statelor membre ale
Uniunii Europene prevăzute în Decizia Comisiei 2012/21/UE,
având în atentie faptul că neadoptarea actului normativ poate atrage încălcarea
obligaţiilor ce rezultă pentru România din calitatea de stat membru al Uniunii
Europene în ceea ce priveşte finanţarea aeroporturilor regionale,
având în vedere că tergiversarea nejustificată în aplicarea procedurilor legale de
obţinere a avizelor şi acordurilor în cazul proiectului de interes comun LEA 400 kV
dublu circuit Reşiţa-Pancevo poate duce la nesincronizări majore in derularea
proiectului şi implicit la nerespectarea angajamentelor pe care statul roman le are faţă
de statul sârb,
în considerarea faptului că aspectele mai sus menţionate constituie o situaţie
extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de
măsuri imediate pe calea ordonantei de urgenţă
în temeiul art. 115 alin.(4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea
unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de
interes local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 30 iunie
2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolele 1 - 3 vor avea următorul cuprins:
„Art. 1. - Cheltuielile de investitii ale regiilor autonome aeroportuare cu specific
deosebit, de interes local, aferente suprafeţelor de mişcare aeronave - piste, căi de
rulare, platforme - precum şi echipamentelor conexe acestora, aflate în domeniul
public al unităţilor administrativ- teritoriale şi în administrarea regiilor autonome
aeroportuare, se pot finanţa si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Transporturilor, ca transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale sub autoritatea cărora funcţionează regiile autonome
aeroportuaresi precum si din fonduri europene.
Art. 2. - Finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de
interes local, de la bugetul local, din fonduri europene si de la bugetul de stat pentru
cheltuielile prevazute la art.1 se face cu respectarea legislatiei în domeniul ajutorului
de stat.
Art. 3. - Regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, li
se poate încredinţa, prin hotărâre a consiliului judetean, prestarea unui serviciu de
interes economic general şi, de asemenea, li se poate impune o obligaţie de serviciu
public în condiţiile îndeplinirii cerinţelor specifice din Decizia Comisiei 2012/21/UE
din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de
compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora
le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general, publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 7 din 11 ianuarie 2012 .”
2. Articolele 5 şi 6 vor avea următorul cuprins:
„Art. 5. - Hotărârea consiliului judeţean prin care se încredinţează prestarea
serviciului de interes economic general trebuie să conţină obligatoriu următoarele
elemente:
a) datele de identificare ale regiei autonome aeroportuare cu specific deosebit,
de interes local, inclusiv teritoriul în cauză;
b) conţinutul şi durata obligaţiilor de serviciu public;
c) natura drepturilor exclusive sau speciale acordate de către autoritatea care
acordă aceste drepturi;
d) o descriere a mecanismului de compensare şi a parametrilor aplicaţi pentru
calculul, controlul şi reexaminarea compensaţiei;
e) modalităţile de evitare a supracompensării şi de recuperare a eventualelor
supracompensaţii;
f) o trimitere la Decizia Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011.
Art.6.- Calculul compensaţiei pentru ducerea la îndeplinire de către regie a
obligaţiei de serviciu public se face în conformitate cu Decizia Comisiei 2012/21/UE
din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul

privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de
compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora
le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general.”
3. Anexa se abrogă.
Art. II. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă şi până la 31 decembrie 2014, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) şi
(3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a
Guvernului, pot fi alocate sume pentru finantarea cheltuielilor prevăzute la art.1 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri
privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local,
cu modificările şi completările ulterioare, prin majorarea transferurilor de la bugetul de
stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Transporturilor la o poziţie
distinctă.
(2) Ministerul Transporturilor repartizează sumele aprobate potrivit alin. (1)
către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale potrivit Notelor de
fundamentare şi a Deconturilor justificative a sumelor reprezentând cheltuielile de
investiţii solicitate/acordate avizate şi însuşite de aceştia.
(3) Răspunderea pentru modul de utilizare a sumelor astfel primite o deţine
regia autonomă aeroportuară, precum şi unitatea administrativ – teritorială sub
autoritatea căreia funcţionează respectiva regie.
Art. III. - La articolul 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte
măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, după alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alin. (2), cu următorul cuprins:
„(2) Pentru aplicarea prevederilor alin.(1) pot fi majorate şi cheltuielile de
personal, prin derogare de la prevederile art. 6 lit a) şi c) şi art. 18 alin. (3) şi (4) din
Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, precum şi ale art. 3 alin. (5) din
Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul
fiscal-bugetar, cu modificările ulterioare.”
Art. IV. - (1) În aplicarea prevederilor lit. d1) a alin. (3) al art. 2 din Legea nr.
255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării
unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările
ulterioare, plata sumelor reprezentând despăgubiri aferente exproprierilor pentru
lucrările de interes naţional de dezvoltare a transportului de energie electrică se poate
efectua de către operatorul Sistemului Naţional de Transport al Energiei Electrice, din
surse proprii, în condiţiile legii.
(2) Terenul dobândit în urma expropierii se concesionează operatorului
economic în vederea executării de lucrări de interes naţional de dezvoltare a
transportului de energie electrică finanţate din sursele proprii ale acesteia.
(3) Sumele plătite de operatorul Sistemului Naţional de Transport al Energiei
Electrice, pe seama expropriatorului, potrivit alin. (1), se compensează cu obligaţia

acestuia de plată a redevenţei conform contractului de concesiune, încheiat pentru
bunurile prevăzute la alin. (2), până la concurenţa acestor sume.
Art.V. La articolul 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2013 cu
privire la recticarea bugetului de stat pe anul 2013 , publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 672 din 01 noiembrie 2013, alineatele (1), (4), (5) şi (6) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art.37
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale aprobate potrivit prevederilor art.64 alin.(1) lit.d) din Ordonanţa Guvernului
nr.17/2013, rămase nerepartizate, se alocă, pe judeţe şi municipiul Bucureşti în scopul
achitării plăţilor restante înregistrate, la data de 29 noiembrie 2013, în contabilitatea
unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice
finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua
autorităţilor administraţiei publice locale, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi
lucrări, ori faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele
fondurilor speciale.
(4) Sumele repartizate potrivit alin. (1) se utilizează exclusiv pentru:
a) stingerea obligaţiilor fiscale restante, la data de 29 noiembrie 2013, către bugetul de
stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale
furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai unităţilor/subdiviziunilor administrativteritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi
spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;
b) stingerea obligaţiilor fiscale restante, la data de 29 noiembrie 2013, către bugetul de
stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice
finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua
autorităţilor administraţiei publice locale.
(5) În scopul alocării sumelor în condiţiile alin.(1), unităţile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale pot depune până la data de 16 decembrie 2013, la direcţiile
generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice
cereri scrise însoţite de documentele prevăzute la art.64 alin.(5) din Ordonanţa
Guvernului nr.17/2013.
(6) Repartizarea pe judeţe şi municipiul Bucureşti, alocarea şi utilizarea sumelor
prevăzute la alin.(1) se efectuează conform mecanismului stabilit la art.64 din
Ordonanţa Guvernului nr.17/2013, până la data de 31 decembrie 2013.”
Art. VI. După articolul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2013
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 98 din 19 februarie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 195/2013,
după articolul II se introduce un nou articol, art. II1, cu următorul cuprins:
„Art. II1 - (1) Prin excepţie de la prevederile art. II alin. (3), în litigiile de pe
rolul instanţelor judecătoreşti sau arbitrale din România, care au ca obiect sume

reprezentând finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi în care
Ministerul Fondurilor Europene are calitatea de parte, reprezentarea Ministerului
Fondurilor Europene se realizează prin intermediul Ministerului Finanţelor Publice.
(2) Dispoziţiile art. II alin. (5) şi (6) se aplică în mod corespunzător drepturilor
şi obligaţiilor rezultate din hotărârile judecătoreşti ori din sentinţele arbitrale,
pronunţate în litigiile prevăzute la alin. (1), precum şi personalului implicat în
activităţile prevăzute la alin. (1).”
Art. VII. Dosarele cu obiectul prevăzut la art.II1 alin. (1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în
cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aflate
în instrumentarea Ministerului Fondurilor Europene la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă, se predau Ministerului Finanţelor Publice pe bază de
protocol până cel târziu la data de 15 ianuarie 2014.
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