NOTA DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul prezentului act normativ
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei
financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
Un criteriu determinant în stabilirea obiectivelor şi strategiilor guvernamentale este cel
al concordanţei cu responsabilităţile pe care România şi le-a asumat prin semnarea
acordurilor de împrumut cu organismele financiare internaţionale. Prin urmare, Guvernul
trebuie să promoveze un set coerent de politici macroeconomice şi măsuri de menţinere a
stabilităţii financiare a ţării, care să asigure, în acest an, o execuţie bugetară prudentă,
restrictivă şi echilibrată.
De asemenea Curtea de Conturi, urmare a controalelor efectuate asupra modului de
formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului a constatat o
serie de neregularităţi cu privire la anumite zone de utilizare a fondurilor publice.
Astfel, Curtea de Conturi a constatat că pentru aceeaşi activitate cu caracter juridic, o
autoritate/instituţie publică a efectuat atât cheltuieli cu personalul propriu de specialitate
juridică cât şi cheltuieli cu firme private de avocatură, care, de cele mai multe ori, egalează
sau depăşesc pe cele cu structura juridică proprie conducând astfel la cheltuieli ineficiente ale
banului public. Potrivit Raportului acestei instituţii pe perioada 2008-2010, cele 408 entităţi
supuse controlului au efectuat cheltuieli cu serviciile externe de avocatură în cuantum total de
317,9 milioane lei, iar cheltuielile cu funcţionarea structurilor juridice proprii au fost în sumă de
274,6 milioane lei.

Totodată, în urma verificărilor efectuate, Curtea de Conturi a semnalat faptul că
instituţiile publice înregistrează cheltuieli considerabile pentru întocmirea de studii de
prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte şi alte studii aferente obiectivelor de investiţii.
În prezent nu există reglementări ale modului de finanţare a acestor tipuri de cheltuieli,
lăsând posibilitatea ordonatorilor de credite să întocmescă şi să finanţeze un număr nelimitat
de studii pentru acelaşi obiectiv, existând practica de a nu pune în operă obiective de investiţii
a căror documentaţie a fost întocmită de precedentul ordonator de credite.
De asemenea, nu există reglementări care să creeze obligaţia punerii în operă a
studiilor şi proiectelor întocmite într-un termen care să nu presupună necesitatea actualizării
acestora sau a întocmirii unor studii şi proiecte noi.
Având în vedere recomandările Curţii de Conturi, se impune adoptarea unor măsuri
legislative a căror aplicare să conducă la o utilizare judicioasă a fondurilor publice.
O altă zonă a cheltuielilor din fonduri publice unde s-ar putea realiza economii sunt
cheltuielile aferente deplasărilor externe şi cheltuielile cu protocolul. Precizăm că la aceste
naturi de cheltuieli se înregistrează un trend crescător, în perioada 2005-2012, astfel:
cheltuielile cu deplasările externe pe total buget general consolidat au crescut cu 11%, iar în
cazul celor efectuate de instituţiile şi autorităţile administraţiei publice locale se înregistrează
creşteri cu 263%. În ceea ce priveşte cheltuielile de protocol acestea au crescut cu 29% la
nivelul bugetului general consolidat, iar în cazul autorităţilor administraţiei publice locale
acestea au crescut cu 87%.
Este de menţionat că, veniturile proprii ale unităţilor
administrativ-teritoriale provenite din impozite şi taxe locale reprezintă în medie până la 20%
din totalul resurselor, restul asigurându-se de la bugetul de stat sub forma cotelor şi sumelor
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
Potrivit Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările
ulterioare, este reglementată posibilitatea ca entităţile publice locale care nu şi-au constituit
compartiment propriu de audit intern sau care nu au intrat în cooperare pentru asigurarea
activităţii de audit intern să desfăşoare această activitate cu persoane fizice atestate pe bază
de contracte de prestări servicii. Practic externalizarea serviciului de audit public intern a
condus la creşterea cheltuielilor publice.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte cadrul
financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile alocate României
pentru obiectivul convergenţă al politicii de coeziune a Uniunii Europene, precum şi a
prefinanţării şi cofinanţării aferente acestei asistenţe, în vederea asigurării unui management
financiar eficient al fondurilor provenite din instrumente structurale.
În procesul de procesul de implementare a programelor operaţionale s-au identificat
probleme cu impact direct asupra absorbţiei instrumentelor structurale precum: evidenţierea
în bugetele ordonatorilor de credite cu rol de autoritate de management a sumelor necesare
pentru plata cheltuielilor solicitate la rambursare de beneficiari, efectuate în cadrul
contractelor de achiziții, pentru care s-au întocmit titluri de creanță prin care s-au aplicat
corecții financiare potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, în
cazul în care instanțele de judecată au suspendat executarea titlurilor de creanță; reflectarea
nerealistă a nivelului de supracontractare la nivelul axelor prioritare; respectarea termenului

de 45 zile lucrătoare pentru efectuarea plăţilor către beneficiari în cazul celor finale;
necorelarea cu anumite modificări legislative apărute ulterior promovării OUG nr. 64/2009.
Prin O.U.G. nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile
provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare
rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor
alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor
necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control,
inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr.
218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă,
prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, s-au reglementat unitar fluxurile
financiare privind gestionarea sumelor provenite din FEADR, FEGA ŞI FEP, în conformitate
cu prevederile bugetare naţionale, în vederea creşterii capacităţii de absorbţie a fondurilor
comunitare.
Pentru axele 1, 3, Leader şi Asistenţă Tehnică, rata contribuţiei UE este de 80%, iar
pentru axa 2 este de 82%, planul financiar incluzând alocarea publică şi alocarea de la
bugetul UE pentru fiecare măsură în parte, pentru întreaga perioadă de programare, iar
pentru ţările din afara zonei euro se acordă posibilitatea creşterii ratei de contribuţie a FEADR
la maxim 95% din totalul contribuţiei publice dar fără a conduce la creşterea alocării FEADR
pentru perioada 2007-2013, conform Regulamentului (UE) nr. 1312/2011, România putând
beneficia de această facilitate până la data de 31 martie 2013.
În prezent, nivelul de angajare în cadrul PNDR este de cca. 70%, pentru anumite
măsuri procentul depăşind 90% (ex. Măsura 322), iar pentru restul sumelor prevăzute în
Program, fie au fost organizate sesiuni de depunere a proiectelor, fie au fost anunţate sesiuni
noi în calendarul acestui an.
Prin Legea nr.8/2012 prin care a fost aprobată Ordonanţa Guvernului nr.21/2011
privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti, a fost modificat art.3 din
această ordonanţă în sensul că A.M.T.B. este ordonator secundar de credite şi se finanţează
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, din venituri
proprii, din fonduri externe şi din alte surse legal constituite, mod de finanţare care excede
prevederilor art. 62 din Legea privind finanţele publice nr.500/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de
Investiţii "C.N.I."-S.A. , C.N.I. - S.A. este societate comercială pe acţiuni sub autoritatea
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, persoană juridică română, care se
organizează şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare. C.N.I. - S.A. are ca
acţionari societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, aflate sub autoritatea Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii şi ale căror bugete de venituri şi cheltuieli sunt aprobate prin
hotărâre de Guvern, în conformitate cu art.15 alin.(1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,
respectiv:Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A., Societatea
Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., Compania Naţională
"Aeroportul Internaţional Bucureşti - Otopeni" - S.A.,. Compania Naţională "Administraţia
Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa,Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării
Maritime" - S.A. Galaţi.

C.N.I.- S.A. desfăşoară activităţi de interes public sau social în domeniul construcţiilor,
pe baza programelor de interes public sau social aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării
regionale şi turismului şi a căror finanţare se asigură prin bugetul Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului.
Potrivit art.9, alin.(1) din ordonanţa mai sus menţionată C.N.I.-S.A. îşi stabileşte bugetul
de venituri şi cheltuieli.
Conform Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, A.N.L
este instituţie de interes public cu personalitate juridică, de coordonare a unor surse de
finanţare în domeniul construcţiei de locuinţe, având autonomie financiară. Investiţiile privind
construcţiile de locuinţe sunt finanţate atât de la bugetul de stat cât şi/sau din bugetele locale,
din credite interne/externe, din surse ale investitorilor privaţi, precum şi din alte surse legal
constituite. Conform art. 15 din această lege bugetul de venituri şi cheltuieli al A.N.L. se
aprobă de către Consiliul de administraţie.
Ordonaţa de urgenţă a Guvernului nr.84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale
de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome
"Administraţia Naţională a Drumurilor din România" se impune a fi modificată şi completată
cu prevederi noi referitoare la asigurarea cadrului legal de finanţare a unor cheltuieli nou
apărute în cursul derulării lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare prevede la
art.10 alin.(1) că salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată
la agenţii economici din industria de apărare, a căror activitate este întreruptă temporar din
lipsă de comenzi sau contracte, beneficiază pe această perioadă, de la bugetul de stat, de
drepturile salariale şi contribuţiile de asigurări sociale aferente, prevăzute la alin. (2).
Conform prevederilor art.346 alin.(1) lit. b) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii
Europene, „orice stat membru poate lua măsurile pe care le consideră necesare pentru
protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei sale şi care se referă la producţia sau comerţul cu
armament, muniţie şi material de război; aceste măsuri nu trebuie să modifice condiţiile de
concurenţă pe piaţa internă în ceea ce priveşte produsele ce nu sunt destinate unor scopuri
specific militare”.
Potrivit Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, cu
modificările şi completările ulterioare, Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" este
instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat.
La art. 131 din această lege se prevede că, prin derogare de la prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, o cotă de 25%
din cuantumul amenzilor prevăzute la art. 13 din Legea 82/1993, precum şi din cuantumul
despăgubirilor stabilite conform legii, se face venit al Administraţiei Rezervaţiei.
Conform art. 1, alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind
înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române," aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ANAR este instituţie publică iar
la alin. (2) se prevede că este persoană juridică română şi funcţionează pe bază de gestiune
şi autonomie economică, în coordonarea autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
La art. 4, alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, cu modificările

şi completările ulterioare se prevede că bugetul de venituri şi cheltuieli al ANAR se aprobă de
organul de conducere al instituţiei, cu acordul conducătorului autorităţii publice centrale din
domeniul apelor, în condiţiile legii.
Perioada prevăzută la alin. (1) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.62/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu
caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie
1945 - 22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii
nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri
adiacente, expiră la data de 1 iulie 2012.
Emiterea titlurilor de plată începând cu această dată ar conduce în anul 2012 la un
impact suplimentar de cca. 1,5 miliarde lei care ar afecta ţinta de deficit stabilită pentru acest
an.
De asemenea, având în vedere necesitatea unei strategii unitare în procesul de
reformare a cadrului normativ privind acordarea de despăgubiri şi în vederea corelării cu
momentul adoptării proiectului de act normativ privind implementarea hotărârii pilot pronunţată
de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care va reglementa şi modalitatea în care va
continua procesul de acordare a despăgubirilor, în conformitate cu prevederile Convenţiei
Europene a Drepturilor Omului, se impune prorogarea termenului mai sus menţionat.
Totodată emiterea titlurilor de plată este condiţionată de emiterea în prealabil a titlurilor
de despăgubire şi mai înainte de evaluarea imobilelor ori, prin Ordonaţa de urgenţă a
Guvernului nr. 4/2012, au fost suspendate emiterea titlurilor de despăgubire, a titlurilor de
conversie, precum şi procedurile privind evaluarea imobilelor pentru care se acordă
despăgubiri. În acest context se impune prelungirea termenului de suspendare a emiterii
titlurilor de plată, dat fiind faptul că la acest moment nu mai pot fi parcurse etapele procesului
de acordare a despăgubirilor reglementate de titlul VII din Legea nr. 247/2005.
Prin Legea nr.220/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii s-au aprobat prevederi referitoare la coplată prin stabilirea
categoriilor de persoane scutite şi a plafonului maxim al sumei care poate fi percepută drept
coplată, respectiv a douăsprezecea parte din valoarea veniturilor nete anuale realizate în
cursul unui an.
2. Schimbări preconizate
Pentru reducerea cheltuielilor efectuate din fonduri publice, pentru creşterea gradului
de transparenţă a acestora, precum şi pentru clarificarea unor aspecte insuficient
reglementate prin actele normative în vigoare, prin proiectul de ordonanţă de urgenţă se
propun următoarele:
2.1. interzicerea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi/sau
reprezentare de către autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi
locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, societăţile naţionale, companiile
naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile
autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică; excepţii
de la această interdicţie pot fi aprobate de către ordonatorii principali de credite sau, după
caz, de către Consiliile locale, Consiliile judeţene sau Consiliul general al municipiului
Bucureşti;
2.2. diminuarea cu 30% a cheltuielilor de protocol şi a cheltuielilor cu deplasările în

străinătate efectuate de către autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice
centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, în semestrul II al anului
2012, faţă de cheltuielile de această natură efectuate în semestrul II al anului 2011; fac
excepţie de la diminuare cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu deplasările în străinătate
aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, cheltuielile cu deplasările în
străinătate aferente participării forţelor armate la misiunile prevăzute la art. 2 din Legea
nr.121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului
român, cheltuielile cu deplasările în străinătate ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară misiuni în cadrul forţelor de
menţinere a păcii, precum şi cheltuielile cu deplasările în străinătate aferente personalului
specializat cu asigurarea protecţiei demnitarilor români pe timpul cât aceştia se deplasează în
străinătate;
2.3. interzicerea achiziţionării din fonduri publice de tipărituri şi alte bunuri pentru
acţiunile de reprezentare şi protocol, precum şi pentru zile festive, inclusiv zile aniversare;
prin excepţie, pot fi achiziţionate tipărituri şi alte bunuri pentru acţiunile de reprezentare şi
protocol, precum şi pentru zile festive inclusiv zile aniversare, în condiţiile legii, numai pentru
cele organizate la nivelul Preşedintelui României, Preşedintelui Senatului, Preşedintelui
Camerei Deputaţilor, Primului-ministru, Preşedintelui Curţii Constituţionale, Preşedintelui
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii,
Preşedintelui Curţii de Conturi, miniştrilor, miniştrilor delegaţi şi celorlalţi conducători ai
instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale cu rol de ordonator principal de credite; se
interzice societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat, precum şi regiilor autonome, de subordonare centrală şi locală,
care au înregistrat pierderi în anul precedent, achiziţionarea de tipărituri şi alte bunuri pentru
zile festive, inclusiv zile aniversare; se exceptează de asemenea cheltuielile de această
natură aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele
finanţate din donaţii şi sponsorizări;
2.4. miniştrii, miniştrii delegaţi, secretarul general al Guvernului, secretarii de stat,
subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcţii asimilate acestora, primarii, viceprimarii,
preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, consilierii locali, precum şi înalţii funcţionari
publici, pe perioada deplasărilor în străinătate, pot fi însoţiţi de cel mult 2 persoane iar în cazul
deplasărilor în străinătate, delegaţiile ministerelor, Secretariatului General al Guvernului,
instituţiilor publice din subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor, instituţiilor şi
autorităţilor publice ale administraţiei publice locale, pot fi alcătuite din maxim 2 persoane;
excepţii de la aceste interdicţii pot fi aprobate de către Prim-ministru/Viceprim-ministru sau,
după caz, de către Consiliile locale, Consiliile judeţene sau Consiliul general al municipiului
Bucureşti; aceste restricţii nu se aplică pentru deplasările la instituţiile Uniunii Europene şi ale
NATO, la reuniunile sau întâlnirile în cadrul iniţiativelor regionale de cooperare internaţională,
deplasările personalului forţelor armate la misiuni, exerciţii, antrenamente, ceremoniale şi
activităţi conexe organizate în afara teritoriului statului român, deplasările la reuniunile de
cooperare transfrontalieră, deplasările poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară misiuni în cadrul forţelor de menţinere a
păcii, precum şi deplasările din cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe
nerambursabile;
2.5. instituirea unor reguli de disciplină bugetară în ce priveşte efectuarea de cheltuieli
pentru achiziţionarea şi/sau elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a
altor studii aferente obiectivelor de investiţii;

2.6. abrogarea prevederilor din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern,
referitoare la posibilitatea externalizării serviciilor de audit public intern de către entităţile
locale;
2.7. reglementarea modului de finanţare al Autorităţii Metropolitane de Transport
Bucureşti în conformitate cu prevederile art. 62 din Legea nr.500/2002; se propune ca
această instituţie să se finanţeze integral de la bugetul de stat, iar sumele încasate din
activităţile desfăşurate să se facă venit la acest buget;
2.8. reglementarea obligativităţii ca bugetele de venituri şi cheltuieli ale Companiei
Naţionale de Investiţii – C.N.I. –S.A. şi eAgenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi
programele de interes public sau social în domeniul construcţiilor, a căror finanţare se asigură
prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi care vor fi derulate prin C.N.I.,
să fie aprobate prin hotărâre a Guvernului;
2.9. modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2003 pentru înfiinţarea
Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin
reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul reglementării posibilităţii ca cheltuielile cu
proiectarea, repararea, administrarea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurii rutiere, inclusiv
pentru plata contravalorii lucrărilor suplimentare rezultate în urma schimbării soluţiilor tehnice
şi/sau constructive şi a exproprierilor aferente acestora, precum şi cele pentru acoperirea
integrală a cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale CNADR să fie acoperite şi din
veniturile proprii ale companiei;
2.10. modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2002 privind industria de
apărare în sensul celor prevăzute în Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene în
domeniul ajutorului de stat, respectiv acordarea de fonduri de la bugetul de stat pentru plata
drepturilor salariale şi a contribuţiilor de asigurări sociale aferente, pentru salariaţii încadraţi la
agenţi economici din industria de apărare care nu desfăşoară activitatea de bază din lipsă de
comenzi sau de contracte legate de producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material
de război, numai dacă desfăşoară activităţi indisolubil legate de această producţie;
2.11. abrogarea prevederilor din Legea privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta
Dunării” nr. 82/1993, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Administraţia
Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării” poate reţine, o cotă de 25% din cuantumul amenzilor
prevăzute la art. 13 din Legea 82/1993, precum şi din cuantumul despăgubirilor stabilite
conform legii;
2.12. modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea
Administraţiei Naţionale "Apele Române," în sensul că bugetul de venituri şi cheltuieli se
aprobă prin hotărâre a Guvernului;
2.13. modificarea şi completarea prevederilor OUG nr. 64/2009 cu aspecte referitoare, în
principal, la:
- stabilirea unor prevederi referitoare la prelungirea termenului de 45 de zile lucrătoare
pentru notificarea beneficiarului privind plata finală aferentă cheltuielilor autorizate din
cererea de rambursare;
- includerea în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de

-

-

management a unor sume necesare pentru plata cheltuielilor solicitate la rambursare de
beneficiari, efectuate în cadrul contractelor de achiziții, pentru care s-au întocmit titluri de
creanță prin care s-au aplicat corecții financiare potrivit prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 66/2011, în cazul în care instanțele de judecată au suspendat
executarea titlurilor de creanță. Plata acestor sume se efectuează în cazul hotărârilor
judecătorești emise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. În cazul
hotărârilor judecătorești de suspendare a executării titlurilor de creanță, emise după
intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, plata acestor sume se efectuează
după rămânerea definitivă și irevocabilă a deciziilor instanțelor judecătorești prin care sunt
admise integral/parţial pretenţiile beneficiarului.
recuperarea de către Autorităţile de management a sumelor plătite în cazul pronunţării
unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, prin care sunt admise integral/parţial
pretenţiile autorităţilor de management;
stabilirea unor dispoziţii în ceea ce priveşte utilizarea sumelor rambursate României
potrivit prevederilor Regulamentului UE nr. 1311/2011 al Parlamentului European și al
Consiliului European;
corelarea prevederilor actului normativ cu prevederile din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale;
abrogarea prevederii referitoare la restituirea de la bugetul de stat a contravalorii taxei pe
valoarea adăugată neeligibile plătite în cazul societăţilor comerciale care au calitatea de
furnizori de formare profesională şi care desfăşoară activităţi scutite de taxa pe valoarea
adăugată, fără drept de deducere, conform prevederilor art. 141 alin. (1) lit. f) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
reflectarea realistă a nivelului de supracontractare la nivelul axelor prioritare.

2.14 completarea art.50 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 în sensul
corelării cu modificările introduse la OUG nr.64/2009 referitoare la punerea în aplicare a
hotărârilor instanțelor judecătorești prin care se admite solicitarea de suspendare a executării
titlurilor de creanță, în vederea diminuării impactului asupra bugetului de stat.
2.15. completarea art. 19 din OUG nr. 74/2009 va avea drept consecinţe următoarele:
- asigurarea posibilităţii absorbţiei, la nivelul maxim alocat României, a programului finanţat
din FEADR, având în vedere faptul că, în principal supracontractarea peste nivelul alocat va
acoperi sumele dezangajate, în urma rezilierii unor contracte semnate anterior;
- reglementarea posibilităţii încheierii contractelor / deciziilor de finanţare / angajamentelor
multianuale de plată în cazul măsurilor din PNDR cu depăşirea nivelului alocării publice
disponibile în Program, în vederea acoperirii sumelor dezangajate pe parcursul implementării
Programului.
2.16. prelungirea până la data de 15 mai 2013 a perioadei prevăzute la alin.(1) al art.III
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.62/2010, pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate
acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea
aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;
2.17. se prevăd dispoziţii tranzitorii pentru contractele de achiziţii publice de servicii
juridice de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare, precum şi de servicii de audit public
intern.

2.18. în aplicarea alin.(2) al art. 2132 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, astfel cum a fost modificată şi completatăprin Legea nr. 220/2011, se defineşte
noţiunea de „venituri nete anuale realizate” şi se stabilesc documentele justificative care
atestă aceste venituri;
2.19. încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, atrage, după caz,
răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.
Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al prezentului act normativ
1. Impactul macroeconomic
2. Impactul asupra mediului de afaceri
3. Impactul social
4. Impactul asupra mediului
Proiectul de 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 )
Indicatori
1
1.Modificări ale veniturilor
bugetului general consolidat
2. Modificări ale cheltuielilor
bugetului general consolidat
3. Impact financiar (3=1-2)

Secţiunea a 5-a

Anul
curent
2

- 1.863
+ 1.863

Următorii 4 ani
3

4

5

- milioane lei Media
pe 5 ani
6
7

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Proiecte de acte normative suplimentare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Evaluarea conformităţii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
6. Alte informaţii
Secţiunea a 6-a
Consultări efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute
de cercetare şi alte organisme implicate
Nu este cazul
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a
modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act
normativ
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care
proiectul de 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
Proiectul de 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
Proiectul de act normativ nu se refera 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
Proiectul de act normativ trebuie avizat de Consiliul Legislativ.
6. Alte informaţii
Proiectul de act normativ a fost avizat de Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul din
punctul de vedere al oportunităţii promovării acestora.

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act
normativ
Au fost respectate dispoziţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Alte informaţii
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare

Faţă de cele prezentate, propunem adoptarea prezentei ordonanţei de urgenţă a
Guvernului privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei
financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative.
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