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Consiliul Economic Ai Social

Domnului Pregedinte Florian Costache

in conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul privind procedurile,

la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea gi prezentarea proiectelor

de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum 9i a

altor documente, in vederea adoptdrii/aprobdrii, aprobat prin Hotdrdrea

Guvernului nr. 56t12009, cu modificbrile gi completdrile ulterioare, Vd

transmitem, aldturat, in copie, proiectul de hotirdre a Guvernului

privind Programul guvernamental de sprijin pentru pensionari

..Cogul de solidaritate", gi vb adresbm rugbmintea de a dispune analizarea

acestuia in vederea obtinerii avizului consultativ.

Anexdm, in copie Minuta gedinlei Comisiei de Dialog Social ce a avut loc in

data de 12.08.2011.
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Bucuregti, 12.08.2011

MINUTA
gedinlei Comisiei de Dialog Socta/ a Ministerului Administraliei gi lnternetor

din data de 12 august 2011

in cadrul activitdfilor de dialog social desfdgurate de Ministerul Administraliei gi
Internelor gi partenerii sociali din domeniul de activitate a ministerului gi in conformitate
cu prevederile Legii dialogului social nr.6212A11 gi ale Ordinului ministrului administraliei
gi internelor nr. 16212011, Tn data de vineri, 12 august2011,ora 10, la sediul Ministerului
Administraliei gi Internelor din Pia{a Revolutiei nr. 1 A, a avut loc Aedinla Comisiei de
Dialog Social.

$edinla a fost condusi de domnul Secretar de Stat Gheorghe EMACU,
Pregedintele Comisiei de Dialog Social.

ORDTNEA DEZt A $EDTNJE| :
1. Dezbaterea proiectului de HotirAre a Guvernului privind Programul guvernarnental

de sprijin pentru pensionari "Cogul de solidaritate".
2. Diverse.

La punctul 1 al ordinii de zi, domnul Cristian Petraru, $ef serviciu, Direcfia Generali
pentru Relatia cu Comunitilile Locale-Directia pentru Administratie Publicd Locali, a
prezentat proiectul de HotirAre a Guvernului.

Pentru a veni in sprij inul pensionarilor, Guvernul a aprobat, prin memorandum,
Programul ,,Cogu/ de solidaritate", avAnd ca obiectiv acordarea, lunar, contra cost, la
pretul cef mai scdzut posibil, a unui pachet confinAnd alimente de baz6, care rispunde
dispozifiilor art, 47 alin. (1) din Constitutia RomAniei, republicati, potrivit cdrora statul
este obligat sd ia misuri de dezvoltare economici gi de protectie socialS, de naturd si
asigure cetitenilor un nivel de trai decent, cit gi prioritdtilor stabilite in Programul de
guvernare 2009 - 2012.

Proiectul de act normativ propune, in principal, urmdtoarele:
- consiliile judetene/Consiliul General al Municipiului Bucuregti, respectiv consiliile

locale, inclusiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuregti pot infiinta societdti
comerciale pentru desfdgurarea unor activitifi de comert cu produse alimentare de bazd, ai
ciror clienli sunt exclusiv pensionarii;

- alimentele de bazd destinate vinzirii cdtre pensionari sunt: fiin5, zahdr, ulei,
mdlai gi orez, precum gi alte produse alimentare cu termen lung de valabilitate, stabilite
de consili i le judetene;

- deschiderea unui punct de vinzare direct cdtre pensionari, al societdlii
comerciale infiinlatd la nivel judetean in unitd[ile administrativ-teritoriale in care consiliile
locale nu au aprobat Tnfiintarea societitilor comerciale;

- pentru asigurarea bunei aplicdri a prevederilor prezentei hotirAri, Ministerul
Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei si Protec{iei Sociale - Casa Nalionali de
Pensii Publice vor sprijini autoritd[ile administraliei publice locale care qi-au constituit
societdli comerciale in vederea,implementSrii programului guvernamental



de sprijin pentru pensionari "Cogul de solidaritate";
Administratia Nationald a Rezervelor de Stat gi Probleme Speciale va pune la

dispozifie, Tn limita spatiilor disponibile, contra cost, locatii pentru depozitarea alimentelor
de bazd;

- autoritdtile administratiei publice locale pot colabora cu organizaliile
neguvernamentale reprezentative, care au ca obiect de activitate sprijinirea pensionarilor.

Partenerii sociali au apreciat continutul proiectului de act normativ care are ca
scop limitarea efectelor negative generate de criza economicd, fiind o formi de sprijin
pentru pensionarii cu venituri sociale mici.

Reprezentanlii partenerilor sociali (Confederafia SindicglS Nafionali MERIDIAN,
Confederafia Nationali a Sindicatelor Libere din Rominia-FRAJIA, Uniunea GeneralS a
Industriagilor din RomAnia) gi ai structurilor asociative ale autorit5lilor administratiei
publice locale (Asociatiei Comunelor din Romdnia) au prezentat unele amendamente,
privind imbunititirea confinutului proiectului de act normativ, care au constat in:

- extinderea aplicdrii acestuia gi la beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.
41612001 privind venitul minim garantat;

- schimbarea incadririi juridice a actului norrnativ in Ordonanti de urgenti a
Guvernului, considerAndu-se ca susfinerea financiard trebuie si fie asigurati in
integralitate de la bugetul de stat citre bugetele locale, cu aceasti destinatie;

- prevederile cuprinse in art.36 din Legea administratiei publice locale nr.21512A01,
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, nu pot constitui temei legal pentru
acest proiect de act normativ, articolul referindu-se la atributiile consiliului local;

- implementarea Programului guvernamental de sprijin sd aibd caracter obligatoriu
pentru autoritdtile administrafiei publice locale 9i nu facultativ.

De asemenea, partenerii sociali au solicitat o fundamentare mai riguroasd a
acestuia din punct de vedere al eficienfei actului normativ, av6nd Tn vedere cd nu existi
garantia ci preturile produselor din ,,Cogul de solidaritate" vor fi semnificativ mai mici
decdt cele practicate Tn actualul sistem de piatd.

La problemele ridicate, reprezentanfii ministerului au fdcut precizdrile 9i detalierile
necesare, solicitAndu-se partenerilor sociali sd formuleze, in scris, aceste amendamente,
care urmeazd sd fie analizate de structurile de specialitate ale Ministerului Administraliei
gi Internelor impreuni cu celelalte institulii ale administraliei publice centrale, Tn vederea
stabilirii oportunitdtii includerii acestora Tn proiectul de act normativ.
. Proiectul de act normativ menlionat mai sus, aflat pe ordinea de zi a gedintei, va fi

supus, spre dezbatere, in cadrul plenului Consitiutui Economic Al Socia L
La gedintd, au fost convocati membrii comisiei gi au participat urmitorii

reprezentanti:
A. Rep rezentanli i M i n isteru lu i Admi n istraliei gi lnternelo r,

pt. Dezvoltare Locali;
Cristian PETRARU, $ef serviciu, Directia Generali pentru Relatia cu Comunitdtile
Locale-Direclia pen tru Ad min istra{ie Pu bl ici Loca ld'
Gelaledin NEZIR, Director, Secretariatul General; 

'

Aurel VLADULESCU, Director general, Corpul de Control al Ministrului;
Lucian CSlin ROSAN, Director general, Direclia Generald JuridicS;
Marin CONSTANTIN, Director general adjunct, Direclia Generali Financiari;
$tefan S U D lTU, Di rector general adj unc't, Directia Generali Audit I ntem ;
Constantin CAttru, $ef serviciu, Direclia Generald pt. Comunicafii 9i Tehnologia
Informatiei;



Prefectului:

Directia pentru Administratie Publici Locali;

Directia pentru Administratie Publicd Locali;

Tehnic Administrativ.
B. Re prezentanfii confederatii lor patronale,

- Liviu SlMlON, Vicepregedinte;

- Adrian BACIU, Vicepregedinte, Pregedintele Asociatiei Profesionale a Cornpaniilor
de Securitate;

- Dumitru ANDREI;

- Daniel PURDA:

- Cdtdlin MARINESCU.
C. Re p reze nta nli i c o nfed e rali i I o r s i n d i c a le,

- Sorin STAN, Secretar general, Pregedintele Federatiei Salaria(ilor din Administralia
CentralS gi Locald ,,COLUMNA";

- lon ALBU, Pregedinte executiv;
- Vasile LINCU, Vicepregedintele Uniunii Sindicatelor Funclionarilor Publici gi
Personalului Contractual ,,FORTA LEGll", Pregedintele Sindicatului Na[ional al
Politigtilor gi Vamegilor PRO LEX

D. Reprezentanfii structurtlor asociative ale autoritdlilor administraliei publice locale (*)
- Emil DRAGHICI, Pregedintele Asocia{iei Comunelor din Rominia.

E. Reprezentantut Ministerului Muncii, Familiei gi Protecfiei Sociafe (.),
- Ciprian DRAGOMIR, $ef serviciu, Serviciul pentru Coordonarea, Monitorizarea gi

Metodologia Comisiilor de Dialog Social.
(*) Cu statut de invitati

Secretariatul Comisiei de Dialog Soclal
a Ministerului Administraliei gi lnternelor

Consilier

Dan

l ist pr incipal,



GUVERNUL ROMANIEI

HOTARARE

coNstUUL Essr{CIBfig st goelAl
lnreqistrar nr 326/
D"; 2T:M-"8.1 /

privind Programul guvernamental de sprijin

pentru pensionari ,,Cogul de solidaritate"

tn temeiul art. 108 gi al art.47 din Constitulia Romdniei, republicatb

Guvernul Rom6niei adopti prezenta hotirAre

Aft.1 (1) Se aprobb organizarea Programului guvernamental de sprijin

pentru pensionari, denumit'Co9ul de solidaritate".

(2) Pentru implementarea Programului, consiliile judetene, consiliile locale

ale sectoarelor municipiului Bucuregti gi consiliile locale, pot infiinta societdti

comerciale, ori pot extinde obiectul de activitate al celor existente, in vederea

desfigurdrii unor activitSli de comer! cu produse alimentare de bazd.

Att.2. (1) Produsele alimentare de bazb care fac obiectul Programului

guvernamental ,,Co$ul de solidaritate" sunt: fdin5, zahdr, ulei, m5lai, orezl

precum si alte produse alimentare cu termen lung de valabilitate, stabilite prin

hotbr6re a consiliului judelean sau, dup6 caz, ale consiliilor locale ale sectoarelor

munici piului Bucuregti.



(2) Vdnzarea produselor de la alin. (1) se va organiza, de regul6,

sdptbmdnal.

Art.3 (1) Societbtile comerciale infiintate de consiliile judelene, ori al cdror

obiect de activitate a fost extins, prev5zute la art.1 alin. (2), achizitioneazd prin

licitatie publicb alimentele de bazd destinate vdnzbrii c6tre societ5lile comerciale

infiintate de consiliile locale sau al cdror obiect de activitate a fost extins, din

respectivul jude!, sau dupd caz, direct cbtre pensionari.

(2) tn cazul municipiului Bucuregti, societSlile comerciale infiinlate de

consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuregti, ori al cdror obiect de

activitate a fost extins, prevdzute la art.1 alin. (2), achizitioneazd prin licitatie

publicb alimentele de bazd pe care le vdnd direct cbtre pensionari.

(3) tn termen de 15 zile de la data intrbrii in vigoare a prezentei hotirdri,

ministrul administratiei gi internelor gi ministrul agriculturii gi dezvoltbrii rurale vor

aproba, prin ordin comun, specificatiile tehnice ale produselor alimentare de bazd

ce urmeazd a fi achizitionate.

Att.4. Societ5gile comerciale infiintate de consiliile locale sau societdlile

comerciale ale consiliilor locale al cbror obiect de activitate a fost extins potrivit

art. 1 alin. (2), achizilioneazd de la societSlile comerciale infiinlate de consiliile

judelene sau societdtile comerciale ale consiliilor judelene al cdror obiect de

activitate a fost extins potrivit art. 1 alin. (2), produsele alimentare de bazd pe

care le vdnd direct cdtre pensionari.



Art.s (1) Produsele alimentare de bazd achizitionate de societbtile

comerciale infiintate de consiliile judetene sau al cdror obiect de activitate a fost

extins potrivit art, 1 alin. (2), vor fi vdndute numai societbtilor comerciale

infiintate de consiliile locale sau societSlilor comerciale ale consiliilor locale al

cbror obiect de activitate a fost extins potrivit prevederilor art. 1 alin. (2), in

vederea v6nzdrii acestora cbtre pensionari, sau dupi caz, direct pensionarilor.

(2) SocietSlile comerciale prev5zute la art. 1 alin. (2) vor practica pentru

produsele alimentare de bazd un adaos comercial care sd asigure acoperirea

cheltuielilor ocazionate de realizarea acestei activitdti.

(3) ln cazul in care intr-o unitate administrativ-teritorialS din jude! nu

functioneazd o societate comerciald infiintatb de c5tre consiliul local, societatea

comercial5 a consiliului judelean poate hot5ri deschiderea unui punct de vdnzare

direct cdtre pensionari in respectiva unitate administrativ-teritorialS.

Art.7. Cantitdtile de produse alimentare de bazd care pot fi achizitionate

lunar de cdtre fiecare pensionar se stabilesc prin ordin comun al ministrului

administratiei gi internelor gi al ministrului sbn5titii, in termen de 15 zile de la

data intrdrii Tn vigoare a prezentei hotdr6ri.

Alt.8. Regulamentul de organizare a vdnzdrii produselor alimentare de

bazd cdtre pensionari 9i alte mSsuri necesare implementdrii programului, modul

de identificare a persoanelor beneficiare, precum gi modul de aplicare al art, 7,

se stabilesc prin hotbr6re a consiliului judegean, respectiv a consiliului local al

sectorului municipiului Bucuregti.



Alt, 9. (1) in vederea aplicdrii prevederilor prezentei hotdr6ri, Ministerul

Finanlelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei 9i Protecliei Sociale - Casa

Nalionald de Pensii Publice vor sprijini autoritblile administraliei publice locale

care 9i-au constituit societ5li comerciale in vederea implementbrii programului

guvernamental de sprijin pentru pensionari 'Co9ul de solidaritate".

(2) Administralia Nafionalb a Rezervelor de Stat gi Probleme Speciale va

pune la dispozilie, in limita spatiilor disponibile, contra cost, spatii pentru

depozitarea alimentelor de baz5. Tariful de depozitare va fi stabilit prin ordin al

ministrului adm inistraliei gi internelor, conform prevederilor legale.

(3) Pentru implementarea programului, autoritSlile administratiei publice

locale pot colabora cu organizaliile neguvernamentale reprezentative care au ca

obiect de activitate sprijinirea pensionarilor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Bucuregti,

Nr, /
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UNEA 1SE

Titlul proiectului
de act normativ
SECTIUNEA A2-A
Motivul emiterii actului normativ

Descrierea
situafiei
actuale

Hotirdre privind Programul guvernamental de sprijin
slonan Cosul de solidaritate"

pentru i

Potrivit datelor statistice, in luna aprilie 2A11, in Romdnia existau
cLroa 5,6 milioane de pensionari, iar pensia medie era de 752lei.

Ca efect al crizei economice, pre{urile la m5rfurile alimentare au
crescut, ceea ce a determinat un efect negativ asupra popula{iei, in
special a pensionarilor, respectiv scdderea puterii de cumpdrare a
acestora.

in trimestrul I 2011, produsele alimentare gi bduturile nealcoolice au
delinut, in medie, 42,0yo din consumul gospoddriilor.

in condiliile in care pensia medie este aproximativ jumdtate din
salariul mediu, rezultd cd ponderea pe care cheltuielile cu produsele
alimentare o ocupi in cheltuielile unui pensionar este de circa 60%.

Pentru a veni in sprijinul pensionarilor, Guvernul a aprobat, prin
memorandum, Programul ,,CoSul de solidaritate ", avAnd ca obiectiv
acordarea, lunar, contra cost, la pretul cel mai scdzut posibil, a unui
pachet contin6nd alimente debaz6.

Programul guvernamental ,,CoSul de solidaritate", precum gi
proiectul de hotdrdre a Guvernului rispund atAt dispoziliilor aft.47
alin.(1) din Constitulia RomAniei, republicatd, potrivit cirora statul
este obligat sh ia mdsuri de dezvoltare economicd gi de proteclie
socialS, de naturd sd asigure cet5lenilor un nivel de trai decent, cAt Ei
prioritdlilor stabilite in Programul de guvemare 2009 ̂  2012. "

Prin proiectul de hot6rdre a Guvernului sunt propuse, in principal
urmdtoarele:

judefene, consiliile locale

Schimbir i
preconizate

Bucu i consiliile locale infii
ale sectoarelor municipiului



desfbqurarea unor activitSli de come4 cu produse alimentare de
bazil, ai cdror clienli sunt exclusiv pensionarii;
alimentele de bazd, destinate vdnzdrii citre pensionari sunt:
fbin6, zahdr, ulei, mblai qi orez, precum gi alte produse
alimentare cu termen lung de valabilitate, stabilite de consiliile
jude{ene;
vdnzarea produselor se va otganiza, de regul6, sdptdmAnal;
societdlile comerciale infiinlate de consiliile jude{ene, ori al

cdror obiect de activitate a fost extins, achizilioneazd prin
licitalie publicb alimentele de bazd, destinate vdnzdrii cdtre
societdJile comerciale infiin{ate de consiliile locale sau al cdror
obiect de activitate a fost extins, din respectivul judef, sau dupd
caz, direct cdtre pensionari.
in cazril municipiului Bucuregti, societElile comerciale infiinlate
de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuregti, ori al
ciror obiect de activitate a fost extins, achizilioneazd prin
licitalie publicd alimentel e de bazd pe care le vdnd direct cdtre
pensionari.
deschiderea unui punct de vdnzare direct cdtre pensionari, al
societS{ii comerciale infiinlatd la nivel jude{ean in unitdlile
administrativ-teritoriale in care consiliile locale nu au aprobat
infi inlarea societifilor comerciale;
pentru asigurarea bunei aplicdri a prevederilor prezentei
hotdrAri, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii,
Familiei gi Protecliei Sociale - Casa Nationali de Pensii Publice
vor sprijini autoritdtile administraliei publice locale care gi-au
constituit societbli comerciale in vederea implementbrii
programului guvernamental de sprijin pentru pensionari "Cogul
de solidaritate";
Administratia Na{ionald a Rezervelor de Stat qi Probleme
Speciale va pune la dispozilie, in limita spaliilor disponibile,
contra cost, spatii pentru depozitarea alimentelor de bazd.
Tariful de depozitare va fi stabilit prin ordin al ministrului
administra{iei qi internelor
autoritdlile administraliei publice locale pot colabora cu
organizatiile neguvemamentale reprezentative, care au ca obiect de
activitate sprij inirea pensionarilor.

Alte informatii

IUNEA A 3-A

Nu este cazul



Impactul
macroeconomic
Impactul asupra
mediului
concurenfial qi
domeniului
ajutoarelor de
stat
Impactul asupra
mediului de
afaceri
Impactul social

lmpactul asupra
mediului
Alte informa{ii

Indicatori Urmltorii 4 ani

Modificiri ale
veniturilor bugetare,
plus/minus din care:
a) buget de stat, din
ocests:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit

b) bugete locale:

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

Actul normativ nu se referb la acest subiect

Nu este cazul

Actul normativ nu se referd la acest subiect

- limitarea efectelor negative generate de crizaeconomicd,;
- diminuarea ratei sdrdciei in rdndurile pensionarilor;
- suplinirea altor forme de sprijin, care nu sunt posibile in

context.
actualul

Actul normativ nu se referd la acest subiect

Nu este cazul

SBCTIUNEA A 4.A
Impactul financiar asupra bugetului general consolida t, atit pe termen scurt, pentru anul
curent, cdt gi pe termen lung (pe 5 ani)

- din punct de vedere economic, programul nu implicd un efort bugetar
suplimentar;

- nu se acordd subventii sau sprijin financiar;
- nu are impact negativ asupra incasdrilor de TVA.



c) bugetul asigurdrilor
socisle de stut:

(i) contribufii de
asrgurarr
Modificiri ale
cheltuielilor bugetareo
plus/minus din care:
a) buget de stat, din
scests:

(i) cheltuieli de
personal

(ii) bunuri 9i servicii
b) bugete locule:

(i) cheltuieli de
personal

(ii) bunuri 9i servicii
c) b ugetul asigurdrilor
sociule de stqt :

(i) cheltuieli de
personal

(ii) bunuri qi servicii

Impact financiar,
plus/minus din care:
buget de stat

Propuneri pentru
acoperirea creqterii
cheltuielilor busetare
Propuneri pentru a

compensa reducerea
veniturilor husetare
Calcule detaliate
privind fundamentarea
modificirilor
veniturilor gi/sau
cheltuielilor busetare
Alte informatii

Misuri normative

SECTIUNEA A 5-A
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoare



aplica rea prevederilor
proiectului de act
normativ:
a) acte normative in
vigoare ce vor fi
modificate sau
abrogate, ca urmare a
intririi in vigoare a
proiectului de act
normativ
b) acte normative ce
urmeazd a fi elaborate
in vederea
implementlrii noilor
dispozifii

a) nu este cazul.

b)
- emiterea unui ordin comun al ministrului administra{iei
gi internelor gi al ministrului s6nit6{ii prin care va fi
stabilitd cantitatea de alimente de baz6,, care poate fi
achizifionatd lunar prin programul guvernamental de
sprijin pentru pensionari ,,cogul de solidaritate", de c6tre
fiecare pensionar;
- emiterea unui ordin comun al ministrului administra{iei
gi internelor gi al ministrului agriculturi qi dezvoltdrii
rurale prin care vor fi aprobate specificaliile tehnice le
produselor ce urrneazd, a fi achizilionate;
- emiterea unui ordin al ministrului administra{iei gi
internelor pentru aprobarea tarifului de depozitare a
alimentelor de bazd din programul guvernamental de
sprijin pentru pensionari ,,Coqul de solidaritate", in
spa(iile puse la dispozilie de Administrafia Na{ionald a
Rezervelor de Star si Prohlernc Snpniolp

2.
Conformitatea
proiectului de act
normativ cu legislafia
comunitari in cazul
proiectelor ce transpun
prevederi comunitare

Nu este cazuT

Nu este cazul

3. Misuri normative
necesare aplicirii
directe a actelor
normative comunitare

4. HotirAri ale Curfii de
Justifie a Uniunii
Europene



5. Alte acte normative
gi/sau documente
internafionale din care
49qqg angajamente

Nu este cazul

Nu este cazul6. Alte informafii
SECTIUNEA A 6-A
Consultirile efectuate in vedereaelaboririi proiectului de act normativ

l. I Informafii privind piocesut

I de consultare cu organizalii
I neguvernamentale, institute
I de cercetare Ei alte
I organisme implicate

2. Fu ndamentarea alegerii
organizafiilor cu care a avut
loc consultarea, precum gi a
modului in care activitatea
acestor organizafii este
legati de obiectul
proiectului de act normativ

13.I Consultirile organizate cu
I autoritifile administrafiei

I Rublice locale, in situafia in
care proiectul de act
normativ are ca obiect
activitifi ale acestor
a utoritifi, in condifiile
HotIrArii Guvernului nr.
521/2005 privind procedura
de consultare a structurilor
asociative ale autoritifilor
administrafiei publice locale
la elaborarea proiectelor de
acte normative

Proiectul de act normativ
consultare a structurilor
administratiei publice locale

a fost supus
asociative ale

procedurii de
autoritSlil0r

4. Consultl rile desfr gurate in
cadrul consili i lor
interministeriale, in
conformitate cu prevederile
Hotiriri i Guvernului nr.
75012005 privind
constitu irea consili i lor
interministeriale
permanente



5. , Informafii privind avizarea
I de cltre:

I a) Consitiul Legislativ
I b) Consiliul Suprem de
I Apirare a l5rii
I c) Consiliul Economic Ai
I Social
I

I d) Consiliul Concurenfei
I e) Curtea de Conturi

Proiectul de hot6rAre
Legislativ, Consiliul
Concurenlei

va fi avizat de cdtre Consiliul
Economic gi Social qi Consiliul

6. Alte informa{ii
SECTTUNEA A7-A
Activitifi de informare publicl pri
normativ

vind elaborarea gi implementarea proiectului de act

l. i Informarea societifii civile

i cu privire la necesitatea
i elaboririi proiectului de act
I normativ

1
l

2. Informa rea societifii civile
cu privire la eventualul
impact asupra mediului in
urma implementirii
proiectului de act normativ,
precum qi efectele asupra
sinitifii gi securitifii
cetlfenilor sau diversitifii
biologice

Actul normativ nu se referd la acest subiect

3. AIte informafii Nu este cazul
s|,U+ruNruA A E-A
Misuri de implementare
l . Misurile de punere in

aplicare a proiectului de act
normativ de citre
autoritifilor administrafiei
publice centrale gi/sau locale
- infiinfarea unor noi
organisme sau extinderea
competenfelor institufiilor
existente

Actul normativ nu se referd la acest subiect

Nu este cazul.a) institufii ce urmeazi a fi

infiinfate, reorganizate sau

desfiinfate;



b) posibilitifi de obfine

rezultatul dorit folosind

institufiile existente;

Activitatea se va desfrgura, in continuuffi
existente in prezent.

Nu este cazul.c) sursa de finanfare a

institufiilor nou create;

d) funcfii ale institufiilor

existente ce urmeazd a fi

modificate sau extinse;

Nu este cazul.

e) func(ii ale administrafiei

publice locale ce vor fi

modificate sau extinse:

Nu este cazul.

f) precizarea daci funcfiile

ce vor fi infiinfate ori

extinse urmeazd a fi

indeplinite de cdtre

autoritifi ale administrafiei

publice centrale gi/sau locale

ori de citre structuri ale

acestora;

Nu este cazul.

g) precizarea daci punerea

in aplicare a proiectului de

act normativ poate avea loc

dupi adoptare sau daci mai

este nevoie de o perioadi

suplimentari gi de o

Nu este cazul.



@ pentru punerea in aPlicare

Nu este canJl.

2. Alte informafii

Nu este cazul"

MINISTRUL FINAI\TELOR

PUBLICE

Avizdm favorabil :

Fa![ de cele de mai sus, am elaborat proiectul de hotdrdr': a Guvemului

privind Programul guvernamental de sprijin pentru pensioni:ri" cogul de

solidaritate" pe care il supunem Guvernului spre adoptare.

MINISTRUL ADMINIS RNEL( I,R

UL MI.INCII,

FAMILIEI SI PROTEC] TEI SOCIALE

LAURBNTTU SEBASTIIT N lAzAnotu

MINISTR

D LE

J I]STITIEI

R[,:I.N PREDOIU
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