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Sectiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

ORDONANTA DE URGENTA privind uncle masuri fiscal-bugetare si pentru 

modificarea ^i completarea unor acte normative

Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii proiectului de act normativ

1. Descrierea situaliei actuate
Potrivit Programului de Guvemare adoptat prin Hotararea Parlamentului nr. 22/2019 privind 

acordarea mcrederii Parlamentului, s-a stabilit revizuirea si corectarea unor acte normative, 
inclusiv a celor aflate in proceduri parlamentare, cu impact negativ pentru economic.
Unul dintre actele normative supuse revizuirii este Ordonan^a de urgen^a a Guvemului 

nr. 114/2018 (§i ordonantele de urgenta ale Guvemului care o modifica - nr. 19/2019 §i nr. 
43/2019), cu impact negativ in special in sectoarele energie, telecomunicatii, fmanciar §i 
administrarea Pilonului 2 de pensii.

Potrivit articolului 114 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvemul isi poate 

angaja raspunderea in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna, asupra 

unui program, a unei declaratii de politica generala sau a unui proiect de lege.
Guvemul poate sa aplice aceasta dispozitie constitutionala in conditiile existentei unei 
situatii de exceptie, care impune adoptarea unor masuri de natura sa inlature 

disfunctionalitatile majore existente.
In prezent, in Romania, situatia economico-financiara este deosebit de complexa, 
caracterizata in primul rand printr-un deficit insemnat al bugetului de stat, cheltuielile 

depasind veniturile realizate, ceea ce a dus la crearea unor dezechilibre macro-economice. 
Totodata, efectele Ordonanfei de urgenta a Guvemului m. 114/2018 asupra mediului de 

afaceri sunt negative, fiind afectate sectoare cheie din economic.
Asumarea raspunderii Guvemului asupra prezentului proiect de lege este imperios necesara 

si foarte urgenta, nefiind cazul, date fiind aspectele sus-mentionate, unei ocoliri a dezbaterii 
parlamentare. De altfel, potrivit regulilor existente, membrii Parlamentului pot depune 

amendamente pe care Guvemul le va examina cu toata raspunderea. _
I. Modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr;l 14/2018

A. Masuri privind investitiile publice '
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Prin Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 114/2018 an fost infiintate:
a) Fondul de Dezvoltare §i Investi|ii, mecanism de finantare pentm proiecte de 

dezvoltare, gestionat de Comisia Na^ionala de Strategie §i Prognoza, care cuprinde investilii 
sau lucrari de intretinere §i reparalii curente, ale unitaliilor/ subdiviziunilor administrativ- 

teritoriale, precum §i ale asocialiilor de dezvoltare intercomunitara. Fondul se utilizeaza §i 
pentm finan^area proiectelor de investilii ale universitatilor.

b)Programul de finantare a investitiilor pentru modernizarea si dezvoltarea 

statiunilor balneare
Sumele aferente Programului statiuni balneare se gestioneaza de catre Comisia Na^ionala 

de Strategie §i Prognoza, iar beneficiarii Programului sta^iuni balneare sunt unitalile/ 
subdiviziunile administrativ-teritoriale §i societatile infiintate in conformitate cu 

prevederile Legii societatilor nr. 31/1990.
c)Programul "gROwth - program guvemamental avand ca obiect sustinerea 

financiara a investitiilor private in constmctia §i/sau infiintarea, amenajarea §i 
dotarea de gradinite cu profit sportiv. Finantarea se acorda sub forma unei scheme 

de ajutor de stat. Ajutoml nerambursabil, platit in conformitate cu schema de ajutor 

de stat este suportat din bugetul de stat, respectiv din bugetul Secretariatului General 
al Guvemului prin bugetul Comisiei Nationale de Strategie §i Prognoza.

B. Masuri fiscal-bugetare
a) Conform dispozhiilor Legii-cadm nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice, indemnizatiile lunare pentm functiile de delimitate publica 

se determina prin inmultirea coeficientilor din anexa nr. IX la aceasta lege cu salariul 
de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare.

Pentm anul 2020, se propune majorarea salariului de baza minim bmt pe tara garantat in 

plata de la 2.080 lei la 2.230 lei (cu 7,2%).

Aplicarea prevederilor legale in vigoare in ceea ce priveste modul de determinare al 
indemnizatiilor lunare ale personalului care ocupa functii de delimitate publica, precum si 
celelalte drepturi care se stabilesc prin raportare la acesta conduce la un impact 
suplimentar asupra cheltuielilor bugetare.

b) Este necesara clarificarea aspectelor privind plata munch prestate de personalul 
militar, politisti, politistii de penitenciare §i personalul civil din institutiile publice de 

aparare, ordine publica §i securitate nationala in zilele de repaus saptamanal, de s^batori
legale §i in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementmle in vigoare, nu se 

lucreaza, prin modificarea alin.(2) al art.35 din OUG nr. 114/2018.
^ -f

c) Potrivit art.36 aiin.(l) din Ordonanta de urgenta a Guvemului"^nr.l>14/2018, in
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perioada 2019 - 2020, personalul din cadml instituliilor §i autoritalilor publice, astfel cum 

sunt definite la art. 2 alin. (1) pet. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, §i la art. 2 alin. (1) pet. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, indiferent de sistemul de finan^are §i de subordonare, inclusiv activitalile 

finanlate integral din venituri proprii, mfiintate pe langa institu^iile publice, beneficiaza de 

vouchere de vacantajn conformitate cu prevederile Ordonan^ei de urgen^a a Guvemului nr. 
8/2009 privind acordarea voucherelor de vacan^a, aprobata cu modificari §i completari prin 

Legea nr. 94/2014, cu modificarile §i completarile ulterioare, precum §i de indemnizalia de 

hrana prevazuta la art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificMle §i completarile 

ulterioare.
Conform art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, incep^d cu 1 decembrie 2018, 
ordonatorii de credite acorda obligatoriu, lunar, indemnizalii de hrana reprezentand a 12-a 

parte din doua salarii de baza minime brute pe lara garantate in plata.
Astfel, in anul 2019 valoarea anuala a indemnizatiei de hrana a fost stabilita la 4.160 lei 
(2*20801ei). Majorarea in anul 2020 a salariului de baza minim la 2.230 lei ar conduce la 

un impact suplimentar asupra cheltuielilor de personal de 308,3 milioane lei.

d) Conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea 

indemnizatiei de merit, cuantumul lunar al indemnizatiei de merit este egal cu o 

suma ce reprezinta de 3 ori valoarea salariului minim brut pe tara garantat in plata. 
Astfel, in anul 2019 cuantumul indemnizatiei de merit a fost stabilita la 6.240 lei 
(3*20801ei). Majorarea in anul 2020 a salariului de baza minim la 2.230 lei ar 

conduce la un impact suplimentar asupra cheltuielilor bugetare de 7,8 milioane lei.

e) Potrivit prevederilor art. 23 lit. a) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si 
functionarea Curtii de Conturi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
in cadml competentelor prevazute la art. 21 din legea anterior mentionata, Curtea de 

Conturi i§i desfa§oara activitatile specifice asupra entitatilor publice, in calitate de 

persoane juridice de drept public si nu asupra persoanelor fizice din cadml entitatilor 

publice.
Potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, in situa^iile in care se constata existen^a unor abated 

de la legalitate §i regularitate, care au determinat producerea unor prejudicii, se comunica 

conducerii entitalii publice auditate aceasta stare de fapt. Stabilirea intinderii prejudiciului §i 
dispunerea masurilor pentm recuperarea acestuia devin obliga^ie a conducerii entita^ii 
auditate.

Potrivit prevederilor art. 64 din Legea nr. 94/1992, republicata, cu modific^ile si 
completarile ulterioare, se stabileste raspunderea ordonatomlui de credite atunci cand acesta 

nu ia masurile care se impun cu privire la recuperarea prejudiciilor, ca urmare a masurilor
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transmise de Curtea de Conturi.

f) Alineatul (1) al art.47 din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 114/2018 deroga de 

la prevederile art. 49 alin. (41 din Legea nr. 500/2002. cu modificarile §i completarile 

ulterioare, astfel incat, m anul 2019, ihcepand cu luna urmatoare intrarii in vigoarea a legii 
bugetului de stat pe anul 2019, ministrul finanlelor publice poate aproba lunar, pana la 

finele lunii in curs pentru luna urmatoare, limite lunare de credite bugetare, pentru 

ordonatorii principal! de credite finanlali integral de la bugetul de stat, in cadrul carora 

ordonatorii principal! de credite deschid §i repartizeaza credite bugetare pentru bugetul 
propriu §i pentru instituliile publice subordonate.

Totodata, potrivit alin. (2) al art.47, in vederea menlinerii echilibrului bugetar, in 

anul 2019, incepand cu luna urmatoare intrarii in vigoarea a legii bugetului de stat pe anul 
2019, ministrul finanlelor publice poate aproba limite lunare pentru creditele de angajament, 
pentru ordonatorii principal! de credite finan^ati integral de la bugetul de stat, in cadrul 
carora pot fi incheiate angajamente legale pe tot parcursul anului 2019 pentru bugetul 
propriu §i pentru institutiile publice subordonate.

Alineatul (3) al art.47 autorizeaza ministrul finantelor publice sa aprobe 

imodificarea limitelor unor ordonatori principal! de credite stabilite potrivit alin. (1) §i (2) in 

cazuri deosebite §i pe baza fundamentarilor justificate, precum §i ca urmare a utilizarii, in 

condi^iile legii, a fondurilor la dispozilia Guvemului.
g) Ordonanta Guvemului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea 

tehnologica prevede ca in anul 2020 fondurile publice alocate pentm actiunile finantate pe 

baza de programe, precum si pentm celelalte cheltuieli de cercetare, stabilite in conditiile 

degii, reprezinta 1% din PIB.
4

II. Modificarea si completarea unor acte normative modificate si completate prin
Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.l 14/2018. precum si alte masuri de natura
fiscal-bugetara

A. In anul 2019, finantarea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman s-a facut 
exclusiv din bugetul de stat, situatie in care sumele neutilizate pana la sfarsitul anului 
2019 se vor vira la bugetul de stat, motiv pentm care inaintam aceasta propunere de 

derogare de la dispozitiile art. 66 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu aplicare 

exclusiva pentm situatia de la 31.12.2019, motivat de necesitatea asigurmi fondurilor 

in vederea desfasurarii normale a activitatii federatiilor sportive nationale incepand cu 

data de 01.01.2020, in contextul in care, pana la data prezentei, Legea Bugetului de 

Stat pe anul 2020 nu a fost aprobata.
B. Potrivit prevederilor art. 45 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii,>.re^biicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, deta§area reprezinta actul prin'^c&'fsejjdispune

4



schimbarea temporara a locului de munca, din dispozi^ia angajatorului, la un alt angajator, 
in scopul executMi unor lucrari in interesul acestuia. Pe durata deta§arii, salariatul 
beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatoml care a 

dispus deta§area, fie de drepturile de la angajatoml la care este deta§at, acestea fiind platite 

de angajatoml la care s-a dispus deta§area. Legislatia in vigoare nu interzice in mod expres 

detasarea persoanelor din sistemul privat in cel public, situatie in care, la nivelul 
ordonatorilor principali de credite s-a recurs §i la aceasta modalitate de ocupare temporara a 

posturilor vacante.

In situatia in care nivelul salarial al personalului din sistemul privat a fost mai ridicat decat 
cel din sectoml bugetar, detasarea a determinat influence financiare suplimentare asupra 

cheltuielilor autoritatilor si institutiilor publice. Mentionam ca, in urma analizelor efectuate 

in cursul anului 2019 cu privire la evolutia cheltuielilor de personal pentm ordonatorii 
principali de credite ai bugetului de stat si ai bugetelor fondurilor speciale, s-a constatat 
existenta a cca.2.097 posturi ocupate prin detasare de la societati comerciale/operatori 
economic!. In acelasi timp, precizam ca in perioada ianuarie 2017- octombrie 2019, numaml 
de posturi ocupate in sectoml bugetar a crescut cu 42.545 de posturi.

C. Aplicarea prevederilor art. 85 din O.U.G. nr. 114/2018 impune stabilirea si 
determinarea numamlui cert de abonati ai unei retele neautorizate, fapt care in practica este 

imposibil de realizat pana la data de 15 martie 2020.

Avand in vedere ca prin aceasta prevedere s-a instituit in fapt o dubla sanctionare a 

fumizorilor de servicii si comunicatii electronice pentm aceeasi fapta, atat prin Legea nr. 
159/2016 privind regimul infrastmcturii fizice a refelelor de comunicafii electronice, 
precum §i pentm stabilirea unor masuri pentm reducerea costului instalarii re^elelor de 

comunicafii electronice, prin prevederile art. 85 din O.U.G. nr. 114/2018, cat si de Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constmctii, republicata, este necesara 

incetarea efectelor art. 85 din O.U.G. nr. 114/2018.

In forma actuala a ordonantei de urgenta, personalul trimis in misiune 

permanenta in strainatate, salarizat in valuta, nu poate beneficia, la terminarea 

misiunii, de concediu si indemnizatie lunara pentm cre§terea copiilor similar 

personalului care isi desfasoara activitatea in tara.

D.

E. In prezent, in contextul prevederilor art.70 din Ordonanta de urgenta
nr. 114/2018, institutiile publice intocmesc si depun numai la ordonatoml superior de 

credite, situatiile financiare pe suport de hartie, prevazute de Legea contabilitatii nr. 
82/1991, republicata, cu modificMle si completarile ulterioare. In paralel, depun 

formularele din sfera raportarii situatiilor financiare in sistemul nationaljd^aportare.

i V /
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Din verificarile efectuate la nivelul Ministemlui Finantelor Publice si a unitatilor 

subordonate s-au constatat diferente semnificative mtre datele mscrise m rapoartele produse 

de cele doua sisteme, atat in ceea ce priveste executia veniturilor si cheltuielilor cat si in 

ceea ce priveste soldurile conturilor de active si de datorii.

in situatiile de reorganizare a institutiilor publice, entitatile responsabile de institutiile 

publice reorganizate nu isi indeplinesc obligatiile privind raportarea situatiilor financiare si 
a alter tipuri de rapoarte in sistemul national de raportare.

F. Avand in vedere ca incepand cu 1 ianuarie 2020 se intentioneaza cresterea 
nivelului salariului de baza minim brut pe ^ara garantat in plata, care va conduce la 
cresterea punctului amenda la regimul circulatiei pe drumurile publice, este necesar ca 
in cursul anului 2020 sa fie luata o masura temporara de stabilire a unei valori fixe a 
punctului-amenda.

G. Potrivit dispozitiilor art.90 din OuG nr.l 14/2018, obligatiile suplimentare de 
capital social minim prevazute la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind 
fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificMle §i completarile 
ulterioare, incepand cu data de 1 iunie 2019, se varsa pana la data de 31 decembrie 
2019.

Aplicarea punctelor 3 si 4 ale articolului 81 din Ordonan^a de urgen^a a Guvemului nr. 
114/2018 nu si-a atins obiectivele propuse pentru participantii fondurilor de pensii 
administrate privat.

In fapt, la data de 31 octombrie 2019, datele statistice arata ca 397 participanti au solicitat 
retragerea de la fondurile de pensii administrate private, activele personale ale acestora 

insumand 7.272.454,71 lei. Fondurile de pensii private au aproximativ 7,4 milioane de 

participanti, ale caror active personale inregistreaza aproape 59,84 miliarde de lei. Aceste 

cifre arata ca impactul demersului legislativ prin care a fost introdusa posibilitatea unui 
participant de la renunta la Pilonul 2 de pensii private este nesemnificativ.

La data de 4 decembrie 2019, toti administratorii de fonduri de pensii, autorizati in temeiul 
Legii nr. 411/2006 s-au conformat prevederilor OUG nr. 19/2019 pentru modificarea §i 
completarea unor acte normative si OUG nr. 38/2019, respectiv au majorat si varsat 
necesarul de capital social.

Fondul de pensii administrat privat este entitate separata de administrator, fiind constituit sub 

forma unei societati simple, pe baza prevederilor Codului civil, in timp ce administratorul 
este o societate pe actiuni, prin urmare cele doua entitati au patrimonii separate. Fondul de 

pensii administrat privat apartine participantilor, care sunt proprietarii activelor acestuia, in 

timp ce administratorul are atributii de gestionare a activelor in interesul participantilor, 
respectiv de investire a contributiilor nete. Activele fondului sunt in custodia unei banci 
autorizate si supravegheate de BNR.
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Astfel, valoarea capitalului social al administratomlui nu se raporteaza la riscurile 

aferente administrarii fondului si nu are drept scop acoperirea acestor riscuri. Obligatiile 

administratoml sunt mdeplinite de provizionul tehnic, constituit de catre administratori, in 

beneficiul fondului. Provizionul tehnic este reprezentat de un volum adecvat de active, 
corespunzator angajamentelor financiare rezultate din prospectul schemei de pensii.

Calculul provizionului tehnic se efectueaza anual de catre un actuar, pe baza metodelor 

actuariale avand drept rezultat un raport de verificare a valorii provizionul tehnic.

H. Modificarea art. Ill alin.(2) din Legea nr.136/2019 pentru abrogarea alin. (1), 
(2) §i (4) ale art. 40 din Ordonan^a Guvemului nr. 27/2011 privind transporturile 

rutiere, precum §i pentru modificarea §i completarea Ordonan^ei de urgen^a a 

Guvemului nr. 28/1999 privind obliga^ia operatorilor economici de a utiliza aparate de 

marcat electronice fiscale.

Regimul utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale este reglementat in prezent de 

prevederile Ordonan^ei de urgen^a a Guvemului m.28/1999 privind obliga^ia operatorilor 

economic! de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare §i respectiv de Normele metodologice pentm aplicarea Ordonan^ei 
de urgen^a a Guvemului nr. 28/1999 privind obliga^ia operatorilor economici de a utiliza 

aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvemului nr.479/2003, 
republicata, cu modificarile §i completmle ulterioare.

Ordonan^a de urgen^a a Guvemului nr.28/1999 a suferit mai multe modificari, ultimele 

dintre acestea fiind realizate prin Legea nr. 136/2019 pentm abrogarea alin. (1), (2) §i (4) ale 

art. 40 din Ordonan^a Guvemului nr. 27/2011 privind transporturile mtiere, precum §i 
pentm modificarea §i completarea Ordonan^ei de urgen^a a Guvemului nr. 28/1999 privind 

obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Dintre 

modificarile aduse Ordonan^ei de urgen^a a Guvemului nr.28/1999 prin Legea 

136/2019, amintim:

a) au fost eliminate din randul exceptiilor de la obligatia de a utiliza aparate de marcat 
electronice fiscale, livrarile de bunuri sau servicii efectuate prin automatele 

comerciale ce func^ioneaza pe baza de acceptatoare de bancnote sau monede,

b) s-a creat temeiului legal pentm stabilirea configuraliei, precum §i a caracteristicilor 

tehnice §i funclionale ale aparatelor de marcat electronice fiscale integrate in 

automate comerciale,

c) a fost stabilit termenul pana la care operatorii economici care efectueaza livrari de 

bunuri sau prestari de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce

nr.
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functioneaza pe baza de pla^i cu cardul, precum §i de acceptatoare de bancnote sau 

monede, dupa caz, au obliga^ia de a dota automatele comerciale cu aparatele de 

marcat electronice fiscale, respectiv pana la data de 31 decembrie 2019,

d) a fost creat temeiul legal pentru modificarea si completarea normelor metodologice, 
prin hotarare a Guvemului, la propunerea Ministerului Finanlelor Publice §i 
Ministemlui Comunicatiilor §i Societatii Informalionale.

Aparatele de marcat care urmeaza sa fie integrate in automatele comerciale nu exista la 

aceasta data pe piata, iar pentm realizarea si implementarea lor este necesara parcurgerea 

urmatoarelor etape obligatorii si consumatoare de timp:

- aprobarea prin hotarare de Guvem a specificatiilor tehnice si functionale ale acestor 

aparate de marcat,
- constmirea prototipurilor de catre producatori,
- testarea prototipurilor la Institutul National de Cercetare Dezvoltare m Informatica,
- autorizarea de catre Ministeml Finan^elor Publice a distribuitorilor acestor aparate de 

marcat,
- fabricarea aparatelor de marcat si instalarea lor in cca 90.000 de automate comerciale, pe 

intreg teritoriul tMi, de catre distribuitori si operatorii de service autorizati de Ministeml 
Finan^elor Publice.

Procesul de elaborare a reglementarilor tehnice privind configurafia si caracteristicile 

tehnice §i funcfionale ale acestui tip de aparat de marcat electronic fiscal, a necesitat un timp 

mai indelungat pentm fundamentarea deciziilor referitoare la modul in care acestea urmeaza 

a fi reglementate, intmcat a presupus consultari, atat cu specialistii din cadml Ministemlui 
Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si Institutului National de 

Cercetare Dezvoltare in Informatica, pentm documentare si stabilirea directiilor de 

abordare, cat si cu patronatele din domeniu si specialistii acestora pentm intelegerea 

modelului de afacere si identificarea solutiilor tehnice de abordare, la aceasta data proiectul 
de hotarare a Guvemului pentm modificarea si completarea Normelor metodologice pentm 

aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.28/1999, nefiind aprobat.

in acest context, se constata faptul ca operatorii economici care efectueaza livrari de bunuri 
sau prestM de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcfioneaza pe baza de 

plafi cu cardul, precum §i de acceptatoare de bancnote sau monede, dupa ca:^ vizati de 
obligatia de dotare cu aparate de marcat electronice fiscale cu jumal electronij^sunt in 
imposibilitatea de a respecta termenul final de dotare stabilit pentm da4'de%l decembrie
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2019, riscand aplicarea de sanctiuni drastice, respectiv amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei, 
precum si suspendarea activitatii la unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a 

serviciilor si confiscarea sumelor nejustificate, in conditiile m care nerespectarea obligatiei 
nuleeste imputabila.

I. Avand in vedere necesitatea de a remedia, in termen cat mai scurt posibil, situatia 

juridica pe baza careia Comisia Europeana considera ca Romania a incalcat art. 35 si art. 36 

din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si a art. 40 lit. c) din Directiva 

2009/73/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele 

comune pentru piata interna in sectorul gazelor naturale si de abrogare a Directivei 
2003/55/CE, existand riscul iminent de a se transmite cauza la Curtea Europeana de Justitie 

si, pe cale de consecinta, impunerea unor amenzi in sarcina statului roman, ca urmare a 

neindeplinirii obligatiilor sale, in calitate de stat membru al Uniunii Europene. Termenul 
prorogat de comunicare obtinut de catre Romania in cauza deschisa privind piata interna a 

gazelor naturale este 26 decembrie 2019, ultima faza pre-contencioasa.

De asemenea, si in privinta pietei de energie electrica, prin scrisoarea nr.6871806 din 

06.11.2019, Comisia Europeana a atras atentia asupra faptului, ca reglementarea preturilor 

pentru electricitate, precum si restrictiile de export, impuse prin obligarea producatorilor de 

a vinde cu prioritate pe pietele reglementate, pot constitui motive temeinice, pentru 

declansarea unor proceduri de infrigement, ca urmare a nerespectarii prevederilor Directivei 
2009/73/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele 

comune pentru piata interna a energiei electrice.

Elementele importante introduse prin Ordonanta de urgenta nr. a Guvemului nr. 114/2018 

privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal - 
bugetare, modificarea §i completarea unor acte normative §i prorogarea unor termene, luand 

in considerare consecintele acestora:

- suspendarea procesului de liberalizare a pietei interne a gazelor naturale, avand 

consecinta imposibilitatea de asigurare a continuitatii aprovizionarii consumatorilor finali, 
lipsei lichiditatilor in piata si o crestere semnificativa a pretului de comercializare a gazelor 

naturale, in prima etapa, stimul^d importul excesiv.

- contrar angajamentelor politice asumate de autoritatile nationale de a elimina treptat 
reglementarea preturilor si de a elimina restrictiile la export, restrictiile initiale au fost 
reintroduse in decembrie 2018 prin ordonanta mentionata,

- obligatia de a asigura, cu prioritate, fumizarea cantitatilor de gaze naturale rezultate din 

activitatea de productie nationals destinate acoperirii consumului unor categorii^esclienti 
finali restrictioneaza posibilitatea, pentru operatorii economici, de a export'a21i^nN^aze 

naturale produse in Romania in celelalte state membre ale UE, afectand drepturile
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comerciale ale acestora, cat si securitatea regionala, obligatii asumate prin TFUE,

- mentinerea restrictiilor la export ar putea sa impiedice dezvoltarea preconizata a capacitatii 
de export a Romaniei. In acest sens, un cadm legislativ care impiedica tranzactionarea libera 

a gazelor naturale intre statele membre pune in pericol finalizarea proiectelor mari de 

investitii destinate sporirii capacitatii de interconectare a Romaniei.

- afectarea unor drepturi de reglementare ale ANRE si pe cale de consecinta afectarea 

independentei institutionale pe care aceasta autoritate de reglementare trebuie sa o detina, in 

conformitate cu prevederile legislatiei europene.

Prin Hotararea Guvemului nr. 421/2018 a fost instituita schema de ajutor de 

stat privind sprijinirea industriei cinematografice, in concordan^a cu prevederile 

Regulamentului UE nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor 

categorii de ajutoare compatibile cu pia^a interna §i a Ordonan^ei de urgen^a a Guvemului 
nr.77/2014 privind procedurile na^ionale in domeniul ajutomlui de stat.
Incep^d cu data de 12 octombrie 2018 schema de ajutor de stat privind sprijinirea 
industriei cinematografice a fost operalionalizata.
La acesta data, capacitatea administrative §i resursele umane proprii ale Comisiei Nationale 
de Strategie si Prognoza desfasoara activitati care nu sunt in concordanta cu obiectul 
principal de activitate, respectiv acela de a elabora studii si prognoze pe termen scurt, mediu 
§i lung privind evolutia economiei romanesti in ansamblu, pe sectoare si in profil teritorial, 
sinteze macroeconomice, precum si de a fundamenta principalele masuri de politica 
economica proiectate de Guvem.
Concluzia care se desprinde si care rezulta pentm intrarea in normalitate cu privire la 
fiinctiile si atributiile institutiilor administratiei centrale, este aceea de a transfera toate 
aceste instmmente de finantare catre entitati care au in obiectul principal de activitate 
implementarea schemelor de ajutor de stat §;i care au experience relevante in acest sens. 
Prima sesiune a schemei de ajutor de stat s-a deschis in data de 12.10.2018, avand un buget 
alocat sub forme de credite de angajament de 232 milioane lei. Pane la sfar§itul anului, au 
fost inregistrate la Comisia Nafionaie de Strategie §i Prognoze §i la Comisia de Film din 
Romania un numer de 41 de proiecte cinematografice, cu o valoare a sumei solicitate de 
209.059.331,08 lei. in urma analizei Comisiei de film, au fost emise §i semnate 19 Acorduri 
de fmanCare in valoare de 147.253.160,64 lei, 6 proiecte au fost respinse §i 16 proiecte au 
fost transferate in sesiunea anului 2019, urmand se fie finanfate din bugetul anului 2019. 
Sesiunea din anul 2019 s-a deschis in data de 3.01.2019, cu un buget alocat sub forme de 
credite de angajament de 233 milioane lei.
Din cele 16 proiecte transferate din sesiunea 2018, 7 au fost respinse §i pentm 9 s-au emis §i 
s-au semnat Acorduri de finanfare in valoare de 31.639.807,76 lei.
Pane la data de 8.11.2019 cand bugetul alocat a fost epuizat, au fost depuse 62 de proiecte, 
cu o valoare totaie solicitate de 273.535.666,94 lei. In urma analizei Comisiei de film, 48 de 

proiecte au declarate eligibile pentm finanCare, din care au fost emise §i semnate Acorduri

J.
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de finantare pentm 43 de proiecte.

M. incepand cu data de 1 ianuarie 2019, instituliile bancare datoreaza plata taxei pe active 

financiare nete (taxa pe active) care se calculeaza prin aplicarea cotelor taxei pe active 

asupra bazei impozabile reprezentate de activele financiare nete ale institufiei bancare 

existente in sold la sfar§itul semestmlui, respectiv al anului pentm care se datoreaza taxa, 
potrivit evidenfei contabile, din care se scad umiMoarele active financiare:

a) numeraml;
b) solduri de numerar la band centrale la valoare neta, din care se exclud expunerile 

neperformante;
c) expuneri neperformante la valoare neta;
d) titluri de datorie emise de administrafii publice la valoare neta, din care se exclud 

expunerile neperformante;
e) credite §i avansuri acordate administrafiilor publice la valoare neta, din care se exclud 

expunerile neperformante;
f) credite acordate de institu^iile de credit sectomlui neguvemamental purtatoare de 

garan^ii primite din partea administra^iei publice centrale la valoare neta, din care se exclud 

expunerile neperformante;
g) credite acordate institufiilor de credit, create ata§ate sume de amortizat, la valoare 

neta, din care se exclud expunerile neperformante; depozite la institufii de credit, creanfe 

ata§ate §i sume de amortizat, la valoare neta, din care se exclud expunerile neperformante; 
conturi de corespondent la institufii de credit (nostro) §i creanfe ata§ate, la valoare neta, din 

care se exclud expunerile neperformante; opera(iuni reverse repo §i titluri luate cu 

impmmut, creanfe ata§ate §i sume de amortizat, la valoare neta, din care se exclud 

expunerile neperformante.
Cotele taxei pe active, aplicate asupra bazei impozabile sunt:

a) 0,4% pe an, pentm institufia bancara care define o cota de piafa mai mare sau egala cu
1%;

b) 0,2% pe an, pentm institu(ia bancara care define o cota de piafa mai mica de 1%.
Cota de piafa este cea stabilita la sfar§itul semestmlui/anului pentm care se datoreaza taxa. 

Principalele obiective urmarite prin implementarea taxei constau in:
• Cresterea intermedierii financiare prin cresterea creditarii companiilor nefmanciare de 

catre sectoml bancar;
• incurajarea economisirii populatiei prin acordarea de dobanzi mai atractive;
• Scaderea costului credit^i populatiei.

in prezent, conform art. 342 alin. (1) si (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
nivelul accizelor aplicabil se actualizeaza cu cresterea preturilor de consum si se publica, de 

regula, pe site-ul Ministemlui Finantelor Publice pana pe 20 octombrie a fiecami an. '
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K. Prin Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.68/2019 privind stabilirea unor 

mdsuri la nivelul administrafiei publice centrale pentru modificarea §i completarea 

unor acte normative, s-a reglementat faptul ca, ministerele reorganizate in baza acestei 
ordonante de urgen^, in anul 2019, pana la aprobarea protocoalelor de predare- 

primire, se finanteaza din bugetele vechilor ministere care urmau a se desfiinta. Avand 

in vedere ca pana la 31 decembrie 2019, hotar^ile de Guvem privind reorganizarea 

minsterelor in temeiul OUG nr. 68/2019, precum si protocoalele de predare-primire 

aferente, nu an fost aprobate, se impune promovarea unor masuri prin care sa se 

reglementeze modalitatea de fmantare a noilor ministere pana la aprobarea 

protocoalelor mai sus mentionate.

L. Conform prevederile art.32 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, cotele defalcate din impozitul pe venit 
incasat in luna anterioara la bugetul de stat se aloca bugetelor locale ale 
unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pana cel tarziu la data de opt a lunii 
urmatoare.

In contextul prevederilor art.70 din Ordonanta de urgenta a Guvemului 
nr. 114/2018, in prezent, institutiile publice intocmesc si depun numai la ordonatoml 
superior de credite, situatiile financiare pe suport de hartie, prevazute de Legea 

contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. in 

paralel, depun formularele din sfera raportarii situatiilor financiare in sistemul national 
de raportare.

Din verificarile efectuate la nivelul Ministemlui Finantelor Publice si a unitatilor 

subordonate s-au constatat diferente semnificative intre datele inscrise in rapoartele produse 

de cele doua sisteme, atat in ceea ce priveste executia veniturilor §i cheltuielilor cat si in 

ceea ce priveste soldurile conturilor de active si de datorii.
in situatiile de reorganizare a institutiilor publice, entitatile responsabile de institutiile 

publice reorganizate nu isi indeplinesc obligatiile privind raportarea situatiilor financiare 

si a altor tipuri de rapoarte in sistemul national de raportare.

M.

2. Schimbari preconizate

I. Modificarea si completarea Ordonantei de ur2enta a Guvemului nr.l 14/2018

A. Masuri privind investitiile publice

La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Fondul de Dezvoltare §i Investilii, instituit ca
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mecanism specific de finantare in domeniul investitiilor publice, fara personalitate juridica, 
este gestionat de Ministeml Lucrarilor Publice, Dezvoltarii §i Administra^iei, printr-un cont 
de disponibil.
Se va modifica valoarea imprumuturilor acordate pentxu Fond pe un interval de maxim 20 

ani si corelativ dobanda aferenta imprumuturilor acordate.
Dobanda se va asigura din bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii §i 
Administra^iei §i va reprezenta venit la bugetului Trezoreriei Statului.
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, nu se mai aloca imprumuturi prin Fondul de 

Dezvoltare si Investitii. Pentru proiectele de investitii finantate prin Fondul de Dezvoltare si 
Investitii pentru care exista contracte de finantare in derulare, imprumuturile acordate se 

diminueaza la valoarea sumelor aferente lucrarilor efectuate si receptionate in conditiile 

legii de catre beneficiari pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Se reglementeaza, 
de asemenea, §i situa^ia conven^iei de imprumut incheiata de MFP cu CNSP pentru 

alimentarea FDI cu suma de 300 milioane lei din disponibilitatile contului curent general al 
Trezoreriei Statului.

Totodata, avansul primit si neutilizat pana la data de 31 decembrie a fiecarui an urmeaza sa 

se restitute in contul Fondului.

B. Masuri Bscal-bugetare

a) In vederea evitarii crearii de presiuni suplimentare asupra cheltuielilor 

bugetare, se propune mentinerea indemnizatiilor functiilor de demnitate publica alese 

si numite, la nivelul acordat in anul 2019.

b) Prin exceptie de la prevederile alin 1, in perioada 2019-2021, pentru activitatea 

desfasurata de personalul militar, politisti, functionari public! cu statut special din 

sistemul administratiei penitenciare si personalul civil din institutiile publice de 

aparare, ordine publica si securitate nationala, in zilele de repaus saptamanal, de 

sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in 

vigoare, nu se lucreaza, se acorda drepturile prevazute de legislatia aferenta lunii 
iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezinta solda de 

functie/salariul de functie/salariul de baza cuvenit(a).

c) In vederea evitarii crearii de presiuni suplimentare asupra cheltuielilor 

bugetare, se propune mentinerea indemnizatiei de hrana de care beneficiaza 

personalul din sectorul bugetar la nivelul aflat in plata in anul 2019.

d) La articolul 40, dupa alineatul (2) se introduce un alineat nou, alin. (3), cu 

urmatorul cuprins;
/ '

”(3) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru
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instituirea indemnizatiei de merit, cu modificarile si completarile ulterioare, mcepand cu 

luna ianuarie 2020, cuantumul lunar al indemnizatiei de merit se mentine la nivelul de 

6.240 lei”.

e) Se propune reformularea art.42 alin tl) din Ordonan^a de urgen^a a 

Guvemului nr. 114/2018 si eliminarea prevederilor referitoare la aplicarea amenzii 
persoanelor fizice care au mdeplinit calitatea de ordonator de credite la data 

savarsirii faptei.

f) Se propune ca m perioada 2020 - 2021, prin derogare de la prevederile art.49 

alin.(4) din Legea privind finantele publice, nr.500/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ministrul finantelor publice sa fie autorizat sa aprobe lunar, 
pana la finele lunii in curs pentru luna urmatoare, limite lunare de credite de 

angajament si de credite bugetare, pentru ordonatorii principali de credite finantati 
integral de la bugetul de stat, in cadrul carora ordonatorii principali de credite 

deschid §i repartizeaza credite bugetare pentru bugetul propriu §i pentru instituliile 

publice subordinate, precum si autorizarea ministrul finantelor publice sa aprobe 

modificarea limitelor unor ordonatori principali de credite in cazuri deosebite §i pe 

baza fimdamentarilor justificate, precum si ca urmare a utilizarii, in conditiile legii, 
a fondurilor la dispozitia Guvemului. Aceasta masura are in vedere asigurarea unei 
felexibilitati decizionale sporite pentm a putea asigura finantarea in timp util a 

diverselor servicii publice prestate de ministere.

g) Aplicarea prevederilor referitoare la alocarea din fonduri publice a unui procent de 
1% din P.I.B. pentm cercetare in anul 2020 presupune un efort bugetar de 11,3 miliarde lei, 
cu 9,0 miliarde lei mai mult decat este prevazut in bugetul de stat pe anul 2019 ( 2,3 
miliarde lei). In consecinta, la articolul 50, se introduce un alineat nou, alin. (2), cu 
urmatoml cuprins:
”(2) Prevederile alineatului (3) al articolului 49 din Ordonanta Guvemului nr.57/2002 

privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, publicata in Monitoml Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se 

aplica incepand cu anul 2022.”

Propunerea de eliminare a taxei pe activele financiare, asa cum este instituita prin 

Ordonanta de urgenta nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor 

publice §i a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea §i completarea unor acte normative §i 
prorogarea unor termene (forma consolidate, care include modificarile aduse prin OUG nr. 
19/2019), este justificata de o serie de factori. Astfel, atingerea obiectivelor urmarite prin 

instituirea taxei pe activele financiare, inclusiv a tintelor stabilite conform mecanismului de
poate fi realizata prin actiuni intreprinse exclusiv d^institutii^deajustare a acesteia, nu 

credit care fac obiectul taxei, tinand cont de urmatoarele:
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i) cresterea gradului de intermediere financiara, ca rezultat al impulsionarii creditarii 
prin scaderea costului aferent (scaderea marjelor practicate)

- m pofida unei dinamici pozitive a creditului, evolutiile recente sunt corelate 

cu o continuare a procesului de dezintermediere financiara, ca urmare a 

dinamicii superioare a PIB nominal m raport cu dinamica creditarii sectorului 
neguvemamental.

ii) meurajarea economisirii in urma cresterii ratelor de dobanda practicate de 

institutiile de eredit in cazul depozitelor atrase din sectorul real (scMerea marjelor 

practicate)
- evolutiile recente indica o crestere nesemnificativa a ratelor de dobanda 

bonificate de sistemul bancar, iar analiza evolutiei pe termen lung a 

economisirii nu arata o relatie strict bazata pe pret, aspect explicat de 

rigiditatea deponentilor in a investi in active financiare cu rise mai ridicat.
Desi prin Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 19/2019 pentru modificarea si completarea 

unor aete normative au fost ajustate caraeteristicile taxei bancare initial introduse prin 

Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in 

domeniul investiliilor publice §i a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea §i completarea 

unor acte normative §i prorogarea unor termene, pe parcursul perioadei de implementare 

aceasta prezinta, in eontinuare, o serie de aspecte pentm care se impune eliminarea taxei pe 

activele financiare;
1 .Introducerea unei taxe pe activele financiare reprezinta un cost suplimentar care conduce 

la cresterea sarcinii fiscale in sectoml bancar cu impact negativ asupra intermedierii 
financiare. Taxa bancara afecteaza profitabilitarea institutiilor de credit bancare si implicit 
capacitatea acestora de a spori creditarea in economie, in conditiile in care rezultatul 
reportat constitute o importanta sursa de capital pentm sustinerea activitatii de creditare.
2. Prin penalizarea bancilor cu o dinamica a creditarii sectomlui real situata sub un prag- 

tinta este afectata eficienta politicii macropmdentiale. In legislatia europeana, transpusa in 

legislatia nationala, se prevede faptul ea, in eazul in care creditarea creste nesustenabil, 
atunci autoritatea competenta (de ex. BNR) trebuie sa intervina cu masuri cum ar fi 
implementarea unui amortizor anticiclic de capital. Acest prag de sustenabilitate difera de la 

o perioada la alta: in caz de incetinire economica sau recesiune, chiar si un ritm minor de 

crestere a creditMi poate fi nesustenabil. Cresterea sustenabila a creditMi apare, in special, 
atunci cand numaml firmelor ce pot dezvolta relatii cu institutiile de credit se majoreaza, 
disciplina la plata se imbunatateste, iar incertitudinile se diminueaza.
3. Forma actuala a masurilor continute in ordonanta are un caracter pro-ciclic. in cazul unei 
recesiuni sau erize financiare, este foarte probabil ca activitatea de creditare sa fie modesta 

sau chiar in teritoriu negativ, iar marjele de dobanda sa fie in, crestere. datorita 

incertitudinilor. Exact in asemenea perioade, implementarea taxei penalizeaza cel mai mult
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bancile. Ca urmare, probabilitatea ca unele banci sa nu faca fata evolutiilor nefavorabile 

creste, iar, m eventualitatea m care sunt implicate banci de importanta sistemica, se poate 

ajunge la utilizarea de bani public!. In plus, pro-ciclicitatea se poate accentua avand in 

vedere referinta utilizata pentm diminuarea partiala a cuantumului taxei, referinta legata de 

evolutia soldului creditelor.
4.Rezervele de capital constituite in ultimii ani de sectoml bancar, prin aplicarea politicilor 

macro-pmdentiale, se pot deteriora in ipoteza unor evolutii nefavorabile mai severe, inclusiv 

ca urmare a efectelor mentinerii taxei pe activele financiare. Prin comparatie europeana, 
Romania ocupa o pozitie mediana din perspectiva nivelului maxim al amortizorului 
aplicabil institutiilor de credit. Similar, nivelul indicatorilor de solvabilitate se afla in jurul 
mediei europene.
S.Spre deosebire de alte entitati din cadrul sectorului financiar, institutiile de credit 
efectueaza, in mod traditional, o transformare de maturitate (prin atragerea de finantare pe 

termen scurt si acordarea de credite pe termen lung). Diferenta de remunerare intre ratele de 

dobanda observate la depozitele atrase si creditele acordate sectorului real reprezinta si o 

compensare pentm lichiditatea din sistemul bancar blocata pe termen lung. 
b.Garacteml uniform al tintelor se poate dovedi inadecvat in baza faptului ca nu se face o 

diferentiere a institutiilor de credit in functie de modelul de afaceri al acestora, fiind 

afectate, cu precadere, institutiile de credit orientate c^re acordarea de credite de tip retail 
(altele decat cele care acorda credite ipotecare).
7. Taxa pe activele financiare poate crea stimulente pentm institutiile bancare cu capital 
strain de a-si reloca geografic activele si sa evite sarcina fiscala suplimentara. In acest 
context,;-institutiile bancare cu capital romanesc ar fi defavorizate m conditiile m care 

acestea nu pot apela la aceasta strategie.
In consecinta propunem abrogarea art. 86-89 alin. (1) din cap. IV. din Ordonanfa de urgen^a 

a Guvemului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investifiilor publice 

§i a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea §i completarea unor acte normative §i 
prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare, si a art. IX si X din 

Ordonanta de urgenta a Guvemului m. 19/2019 pentm modificarea §i completarea unor acte 

normative, incepand cu anul 2020.
in contextul abrogarii acestor prevederi este necesara si reglementarea unor dispozitii 
tranzitorii referitoare la declararea, plata, restituirea/compensarea taxei pe active aferenta 

anului 2019, precurh si pentm stabilirea cotei de piata, astfel: 
- declararea taxei pe active aferenta anului 2019 se efectueaza p^a la data de 25 august 
2020, inclusiv. Diferentele in plus fata de taxa pe active aferenta semestmlui I 2019 se 

platesc pana la data de 25 august 2020 inclusiv, iar diferentele in minus ^e_re^ituie/se 

compenseaza potrivit dispozijiiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de prpce^ura'fiscala, 
cu modificarile si completarile ulterioare.
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- pentm stabilirea cotei de piata m vederea determinarii taxei pe active aferenta anului 2019, 
informatiile privind totalul activelor contabile nete agregate pentm sistemul bancar sunt 
publicate pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei, pana la data de 30 iunie 2020

Nedatorarea taxei pe active pentm perioada din anul 2020, pe perioada de pana la intrarea in 

vigoare a abrogarii este sustinuta de urmatoarele:
- taxa pe active este o taxa anuala, cu plati semestriale, aspect care impune un 

mecanism complex de calcul, bazat pe indicatori determinati semestrial,
- indicatorii nu sunt relevant! pe o perioada scurta, in acest caz mai putin de o luna, si 

dificil de determinat, intmcat iau m calcul raportari contabile periodice.

In situatia in care, ulterior date! de 20 octombrie, se modifica nivelul accizelor prevazut in 

anexa nr. 1 de la Titlul VIII - Accize §i alte taxe speciale din Codul fiscal, nivelul aplicabil 
incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator se actualizeaza cu cresterea preturilor de 

consum si se publica pe site-ul Ministemlui Finantelor Publice, cel tarziu pe data de 31 

decembrie. De asemenea, modificarea legislativa vizeaza clarificarea posibilitatii de 

publicare pe site pana pe data de 31 decembrie a fiecami an a nivelului actualizat al 
accizelor in cazul in care aceasta nu s-a realizat pana la data de 20 octombrie si in alte 

situatii decat cea mentionata anterior.

Se propune ca, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, pana la incheierea 

protocoalelor de predare-primire prevazute la art. 13 alin. (2) din Ordonanta de urgent a 

Guvernului nr. 68/20189 privind stabilirea unor mdsuri la nivelul administrafiei publice 

centrale §i pentru modificarea §i completarea unor acte normative, deschiderea creditelor 

bugetare si platile in limita creditelor bugetare deschise se efectueaza din bugetele 

ordonatorilor principal! de credite ai institutiilor publice ai institupilor publice infiinpite sau 

rezultate in urma reorganizarii.

II. Modificarea si completarea unor acte normative modificate si completate prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.114/2018. precum si alte masuri de natura
fiscal-bugetara

A. Referitor la prevederea ce instituie ca o parte din accizele colectate constituie sursa de 

finantare a activitatii sportive, precizam ca aceasta propunere de modificare legislativa este 

un efect colateral a art. 96 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 prin 

abrogarea literei c.) a alin. (1) de la art. 70 din Legea nr. 69/2000 prin care era-suplimentat 
bugetul de venituri proprii a Ministemlui Tineretului si Sportului. UlteriOTT^Ministeml 
Tineretului si Sportului vira in conturile Comitetului Olimpic si Sportiy^Romanxin bugetul

17



de venituri proprii al acestuia o patrime V4 din fondurile virate m temeiul art. 70 alin. (1) din 

Legea nr. 69/2000, m acord cu dispozitiile art. 75 lit. k) din Legea nr. 69/2000.

Astfel, In urma adoptarii acestei masuri, se vor asigura fondurile necesare in vederea 

desfasurarii normale a activitatii federatiilor sportive nationale, cu prioritate a celor incluse 

in programul Jocurilor Olimpice - Tokyo 2020, respectiv necesitatea asigurarii fondurilor in 

vederea participarii acestora la competitiile de calificare la Jocurile Olimpice - Tokyo 2020

B. Se propune ca in cadrul institutiilor si autoritatilor publice ocuparea prin detasare a 

posturilor vacante sau temporar vacante din institutiile §i autoritalile publice sa se realizeze 

numai cu personal din institutiile publice. Astfel, incepand cu 1 ianuarie 2020 nu se mai pot 
efectua detasari la institutiile autoritatilor publice centrale si locale de la operator! 

economic! cu capital majoritar sau integral de stat, precum si de la persoane juridice de 

drept privat.

Activitatea de la nivelul administratiei centrale a MAE, chi si cea de la nivelul misiunilor 

diplomatice si oficiilor consulare prezinta o dinamica progresiva, atat din perspectiva 

complexitatii activitatii specifice, cat si ca urmare a preluarii unor noi atributii in domenii 
importante de activitate. In egala masura, reteaua externa a MAE a cunoscut o dinamizare 

prin deschiderea de noi oficii consulare pentru a veni in intampinarea necesitatilor 

cetatenilor romani aflati in strainatate prin acordarea de asistenta si protectie consulara la 

standarde inalte.

In acest context, pentru acoperirea necesarului de personal, in vederea indeplinirii optime 

a competentelor ce revin MAE, a sporirii eficientei institutionale si a asigurarii unei bune 

functionalitati a activitatii atat la nivelul administratiei centrale a MAE, cat si la nivelul 
misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, MAE are posibilitatea de a detasa personal, 
in conformitate cu art. 48 din Legea nr. 269/2003 privind statutul Corpului diplomatic si 
consular al Romaniei, cu modificarile ulterioare, potrivit carora:

„(1) Pentru acoperirea necesarului de personal specializat din Ministerul Afacerilor 

Exteme, detasarea sau incadrarea pe perioada determinata se face pe durata misiunilor 

permanente, in serviciul exterior, iar in centrala ministerului, pe durata prevazuta de 

legislatia in vigoare.

(2) Persoanele detasate vor fi salarizate in conformitate cu sistemul de salarizare din 

Ministerul Afacerilor Exteme”, coroborate cu dispozitiile generale care reglementeaza 

institutia detasarii.”

Astfel, personalul detasat in cadml MAE beneficiaza de aceleasi drepturi salariale ca si 
personalul institutiei incadrat pe durata nedeterminata, drepturi salariale calculate in 

conformitate cu dispozitiile Anexei nr. IV - Familia ocupationala de functii bugetare
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,JDiplomatie” din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din 

fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, neexistand riscul

Persoanele care acopera necesarul temporar, in special in serviciul exterior, pot efectua 

misiuni permanente fie pe posturi diplomatice si consulare, fie pe posturi cu profil tehnico- 

administrativ.

C. Prin prezentul proiect de act normativ se propune abrogarea efectelor art. 85 din
OuGnr.114/2018.

Mentionam ca prevederile art. 85 din O.U.G. nr. 114/2018 nu pot fi aplicabile, fapt 
pentru care, m dona randuri, prin intermediul Ordonantei de urgenta a Guvemului 
nr. 19/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative si a Ordonantei de 

urgenta a Guvemului nr.54/2019 privind instituirea unor masuri in domeniul 
comunicaliilor electronice §i al infrastmcturii fizice a re^elelor de comunica^ii electronice, 
s-a amanat aplicarea prevederilor acestui articol care, in practica, nu este posibila nici dupa 

data de 15 martie 2020.

Prin aceasta prevedere s-a instituit in fapt o dubla sanctionare a fumizorilor de 

servicii si comunicatii electronice pentm aceeasi fapta, atat prin Legea nr. 159/2016 privind 

regimul infrastmcturii fizice a re^elelor de comunicatii electronice, precum §i pentm 

stabilirea unor masuri pentm reducerea costului instalarii refelelor de comunicatii 
electronice, prin prevederile art. 85 din O.U.G. nr. 114/2018, cat si de Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea executarii lucrarilor de constmctii, republicata.

Avand in vedere efectele negative pe care le va produce aplicarea noului regim de 

sanctionare instituit prin modificarile aduse Legii nr. 159/2016 de catre Ordonanta de 

urgenta a Guvemului nr. 114/2018, al cami termen de aplicare a fost suspendat prin 

prevederile Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 19/2019 pana la 1 septembrie 2019 si 
ulterior prorogat prin Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 54/2019 pana la 15 martie 

2020, traduse in inhibarea investitiilor in dezvoltarea infrastmcturii de comunicatii, in 

contextul in care nu s-a elaborat un cadm de simplificare a procesului de autorizare a 

constmctiilor infrastmcturii in domeniu si tinand cont de numaml marit de lucrari de 

constmctii care urmeaza a fi efectuat pentm dezvoltarea infrastmcturii de comunicatii prin 

implementarea de noi tehnologii este necesara abrogarea art. 85.
Totodata, abrogarea dispozitiilor art. 85 se impune si ca urmare a nevoii stringente de 

extindere cat mai curand posibil (pentm a reduce decalajele fata de media europeana) a 

accesului la servicii de comunicatii electronice mobile de banda larga in zonele mrale si in 

alte zone in care instalarea retelelor de comunicatii electronice fixe ce nu utilizeaza resursa 

limitata de spectm radio este dificila sau greu sustenabila din punct de vedere economic.
Astfel, considerentele mentionate anterior constituie o stare de fapt obiectiva care
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poate periclita procesul de implementare a noilor tehnologii de comunicatii mobile, cu 

potential impact negativ asupra serviciilor ce ar putea fi fumizate prin intermediul acestora.
Detasarile de personal din cadml institutiilor de aparare, ordine publica si securitate 

nationals la institutii si autoritati publice se efectueaza numai pentm misiuni in acord cu 

competentele si interesele legitime ale institutiilor cedente.
Solutia vizeaza asigurarea unui caracter de stabilitate in ceea ce priveste modificarea 

raporturilor de serviciu ale personalului institutiilor de aparare, ordine publica si securitate 

nationala in contextul preocupMlor institutionale privind stoparea cresterii deficitului de 

resurse umane si acoperirea acestuia.
D. Se propune modificarea si completarea prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017.
Potrivit art. 3 si art. 13 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare, si conform Metodologei de organizare a claselor din invdtdmdntul 
preuniversitar in regim simultan, nu este reglementat invdfdmdnt simultan pe grupe in 
cadml invdfdmdntului prescolar.

Totodata inalta Curte de Casatie si Justitie prin decizia nr. 1/2018, mentioneaza ca 

dispozitiile art. 6 capitolul I anexa 5 din Legea nr. 63/2011 se interpreteaza in sensul ca 

sporul pentm predare simultana la 2-4 clase de elevi nu se aplica si personalului didactic din 

invatamantul prescolar care isi desfasoara activitatea cu gmpa combinata compusa din 

gmpa mica, gmpa mijlocie si gmpa mare.
Pentm a raspunde nevoilor administrativ-biserice§ti ale Episcopiei Romano-Catolice 

de Ia§i este imperios necesara suplimentarea cu 20 a numarului de posturi pentm care se 
prime§te contribulie de la bugetul de stat. Solicitarea de suplimentare cu 20 de posturi este 
necesara pentm: 1 post de vicar general, 3 posturi de consilier eparhial, 1 post de protopop 
§i 15 posturi de preot.

Se propune modificarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 111/2010 privind 

concediul §i indemnizalia lunara pentm cre§terea copiilor, publicata in Monitoml Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 
132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

Dupa litera v) a alineatului (5) al articolului 2 se introduce o noua litera, litera x) cu 

urmatoml cuprins:
„x) au fost trimisi in misiune permanenta in strainatate”.

E.

F. Se reintroduce obligatia de depunere a situatiilor financiare pe suport hartie 

p^a la 31 decembrie 2020, in scopul verificarii si asigurarii cresterii gradului de 

corectitudine al informatiilor prezentate in acestea, in vederea prezentarii situatiei 
patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, 
precum si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli.

Pe baza situatiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor
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privind execu^ia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat §i a 

bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au aceasta sarcina 

§i, in urma verificarii §i analizarii acestora, Ministerul Finan^elor Publice elaboreaza:
- contul general anual de execu^ie a bugetului de stat §i, respectiv, contul de execu^ie a 

bugetului asigurarilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de execu^ie a 

bugetelor fondurilor speciale §i bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele 

acestora, pe care le prezinta Guvemului;
- bilantul anual al institutiilor publice.
Se impune crearea cadrului de coercitie in vederea indeplinirii obligatiilor legale privind 

raportarea situatiilor financiare si a altor tipuri de rapoarte in sistemul national de raportare.
G. Se propune ca valoarea fixa a punctului-amenda pentru amenzile 

contravenponale prevazute de Ordonan^a de urgen^a a Guvemului nr. 195/2002, 
republicata, cu modificarile §i completMle ulterioare, sa fie menpnuta, in cursul 
anului 2020, la cuantumul din prezent, respectiv 145 lei.
H. in considerarea abrogarii prevederilor referitoare la majorarea capitalului 

social, apreciem ca este necesara incetarea efectelor art.90 din OuG nr. 114/2018.
I. Modificarea art III alin.(2) din Legea nr. 136/2019 pentm abrogarea alin. (1), (2) §i 

(4) ale art. 40 din Ordonan^a Guvemului nr. 27/2011 privind transporturile mtiere, precum §i 
pentm modificarea §i completarea Ordonan^ei de urgenta a Guvemului nr. 28/1999 privind 

obligapa operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Avand in vedere faptul ca,
• termenul foarte scurt (cca 5 luni) stabilit de legiuitor pentm dotarea efectiva cu 

aparate de marcat a automatelor comerciale, nu permite parcurgerea tuturor etapelor de 

implementare obligatorii si consumatoare de timp,
• experienta acumulata in cazul implementarii aparatelor de marcat cu jumal 

electronic pentm comertul cu amanuntul si serviciile clasice ne-a demonstrat practic ca, 
intregul proces este dificil si complex, si implicit de durata. Astfel, este necesara 

parcurgerea mai multor etape, respectiv constmirea prototipurilor si testarea acestora la 

Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Informatica, autorizarea distribuitorilor la 

Ministeml Finantelor Publice si instalarea aparatelor de marcat in automate comerciale, in 

interdepedenta temporala una fata de cealalta. In cazul aparatelor de marcat cu jumal 

electronic, toate aceste procese de implementare au fost incepute la 1 febmarie 2018, fiind 

inca in demlare la aceasta data, in aceste conditii stabilirea unui termen de dotare mai scurt, 
de cca 4 luni, ar constitui o abordare nerealista si nefundamentata.

se impune prorogarea cu 12 luni, a termenului prevazut de lege pentm dot^S^u^arate de 

marcat a operatorilor economici care efectueaza livrari de bunuri sail pfestari.’d^servicii
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prin intermediul automatelor comerciale ce func^ioneaza pe baza de pla^i cu cardul, precum 

§i de acceptatoare de bancnote sau monede, dupa caz.

J. Proiectul de act normativ i§i propune sa limiteze m timp, pana la 30 iunie 2020, 
aplicabilitatea prevederilor OUG nr. 114/2018, cu modificarile si completarile 

ulterioare, astfel incat comercializarea cu prioritate si la un pret de 68 de lei /MWh, 
de catre producatorii de gaze naturale a cantitatilor destinate clientilor casnici si 
producatorilor de energie termica destinata consumului casnic, sa isi inceteze 

obligativitatea la data de 30 iunie 2020.
In ceea ce priveste comercializarea energiei electrice, destinata consumatorilor casnici, 
proiectul de act normativ isi propune sa limiteze in timp, pana la data de 31 decembrie 

2020, aplicabilitatea dispozitiilor OUG nr. 114/2018, cu modificarile si completarile 

ulterioare, astfel incat comercializarea energiei electrice, in conditiile reglementate de catre 

ANRE, sa inceteze la data de 31 decembrie 2020.
Totodata, proiectul de act normativ vizeaza abrogarea prevederilor legale instituite prin 

OUG nr. 114/2018 si OUG nr. 19/2019, care au produs efecte in legislatia care 

reglementeaza atributiile ANRE. In acest sens, se propune reinstituirea atributiei ANRE de 

reglementare a ratei de rentabilitate a capitalului investit, precum si de reglementare a 

nivelului unor tarife si contributii.
>v

In scopul eliminarii unui posibil blocaj m aprovizionarea cu gaze naturale pentru clientii 
casnici si producatorii de energie termica destinata consumului popula^iei, cu scopul 
acoperirii vMurilor de consum, proiectul de act normativ permite acoperirea consumului de 

gaze naturale al clientilor casnici si al producatorilor de energie termica destinata 

consumului popula^iei, precum si achizitionarea unor cantitati de pe piata libera, in perioada 

de tranzitie.
Neadoptarea in regim de urgenta a masurilor prevazute in prezenta propunere de act 
normativ ar putea avea consecinte negative, pe de o parte de natura sa afecteze functionarea 

pietei gazelor naturale din Romania in conditii de transparenta, concurenta si nediscriminare 

si sa conduca la afectarea sigurantei in asigurarea continuitatii aprovizionarii cu gaze 

naturale a clientilor finali, in special a celor casnici, in aceasta iama si, pe de alta parte, de 

natura sa determine inaintarea cauzei deschise de Comisia Europeana impotriva Romaniei 
in faza contencioasa, la Curtea de Justitie a Uniunii europene, generand posibilitatea de a 

crea o sarcina financiara semnificativa pentru Statul Roman.

K. Se propune prorogarea termenului prevazut la art.210 din Ordonanta de urgenta a 

Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare, pentru data 

de 1 ianuarie 2021.

22



Pensiile speciale ar trebui desfiintate si nu extinse la si mai multe categorii de persoane 
aflate m apropierea centrelor de putere.
Romanii sufera deja o impozitare dura a muncii, platind cele mai mari impozite pe salariu 
minim din toata Europa. Banii din impozite trebuie utilizati mai bine sau sa nu mai fie luati 
deloc. Consideram injusta aplicarea acestei prevederi si solicitam o prorogate a termenului 
de intrare in vigoare.

L. Pentru a nu exista probleme in aplicarea Legii bugetului de stat pe anul 2020 si pentru 
a nu exista probleme in functionarea si desfasurarea activitatii unitatilor administrativ- 
teritoriale se propune decalarea termenului de alocare a cotelor defalcate din impozitul pe 
venit incasat in luna decembrie 2019 la bugetul de stat catre bugetele locale ale 
unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pana cel tarziu la data de 10 ianuarie 
2020.’

Referitor la nivelul accizelor aplicabil de la 1 ianuarie al fiecami an, este nevoie de 

aceasta interventie legislativa pentru a elimina orice neclaritate in aplicarea Codului fiscal 
legata de respectarea principiului actualizarii anuale a accizei la carburanti.
Aceasta necesitate rezulta din faptul ca la data de 30.12.2019 s-a publicat Legea 

nr.263/2019 prin care s-a stabilit un nivel de acciza pentm carburanti in vigoare din 

01.01.2020.

M.

Aceasta lege nu a fost coroborata expres cu prevederile de actualizare anuala a accizei din 

Codul fiscal
Se propune reintroducea obligatiei de depunere a situatiilor financiare pe suport 

hartie, in scopul verificarii si asigurarii cresterii gradului de corectitudine al informatiilor 

prezentate in acestea, in vederea prezentarii situatiei patrimoniului aflat in administrarea 

statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a executiei bugetului de venituri si 
cheltuieli. Este abilitat Ministerul Finantelor Publice sa stabileasca data de la care rapoartele 

acceptate de sistem nu se mai transmit pe suport hartie catre Ministerul Finantelor Publice si 
unitatile subordonate.
Pe baza situatiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor 

privind execu^ia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat §i a 

bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au aceasta sarcina 

§i, m urma verificarii §i analizarii acestora, Ministerul Finantelor Publice elaboreaza:
- proiectele de legi privind contul general anual de executie a bugetului de stat §i, respectiv, 
contul general anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, care au ca anexe 

conturile anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale §i bugetele ordonatorilor 

principali de credite, inclusiv anexele acestora, pe care le prezinta Guvemului;
- bilantul anual al institutiilor publice, pe care are obligatia de a-1 prezenta Guvemului odata 

cu proiectele de legi privind conturile generale anuale de executie ale bugetelor.
Se impune crearea cadmlui de coercitie in vederea indeplinirii obligatiilor legale privind

N.
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raportarea situatiilor financiare si a altor tipuri de rapoarte in sistemul national de raportare.
3. Alte informa^ii

Sectiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic
Actul normativ nu se refera la acest subiect
1^1. Impactul asupra mediului concurenlial domeniului ajutoarelor de stat:
Actul normativ nu se refera la acest subiect
2. Impact asupra mediului de afaceri
Actul normativ nu se refera la acest subiect
3. Impact social
Actul normativ nu se refera la acest subiect
4. Impact asupra mediului
Actul normativ nu se refera la acest subiect
5. Alte informafii

Sectiunea a 4-a
Impactul Hnanciar asupra bugetului general consolidat, 

atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat §i pe termen lung (pe 5 ani)
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

- in mii lei (RON) -
Indicatori Anul Urmatorii patm ani Media

curent pe cmci
am

1 2 3 4 5 6 7
1. Modificari ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

i. impozit pe profit
ii. impozit pe venit

b) bugete locale
i. impozit pe profit

c) bugetul asigurarilor sociale de stat: 
i. contribulii de asigurari

-605 -635 -596-560 -585

2Modificari ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii

b) bugete locale: a A. 'f.V
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i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii

c) bugetul asigurmlor sociale de stat:
i. cheltuieli de personal

ii. bunuri §i servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din
care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea 

cre§terii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule
fundamentarea
veniturilor

detaliate privind 

modificarilor 

§i/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informatii 
Nu sunt.

Secliunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaliei in vigoare

1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ (acte normative in vigoare ce vor £i modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrarii in vigoare a proiectului de act normativ):
a) acte normative care se modifica sau se abroga ca urmare a intrarii in vigoare a proiectului 
de act normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea implementarii noilor dispozi^ii.
Actul normativ nu se refera la acest subiect
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislatia comunitara in cazul 
proiectelor ce transpun prevederi comunitare:
Actul normativ nu se refera la acest subiect
3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative comunitare
Actul normativ nu se refera la acest subiect
4. Hotarari ale Cur|ii de Justitie a Uniunii Europene
Actul normativ nu se refera la acest subiect
5. Alte acte normative $i/sau documente internalionale din care d^urgiang^amente,
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facandu-se referire la un anume acord, o anume rezolufie sau recomandare 

internalionala ori la alt document al unei organizatii Internationale:
Actul normativ nu se refera la acest subiect
6. Alte informatii

Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

1. Informatii privind procesul de consultare cu organizatiile neguvernamentale, 
institute de cercetare §i alte organisme implicate
Actul normativ nu se refera la acest subiect.

2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea precum §1 a 

modului in care activitatea acestor organizafil este legata de obiectul proiectului de act 

normativ
Actul normativ nu se refera la acest subiect.

3. Consultarile organizate cu autoritafile administrafiei publice locale, in situatia in 

care proiectul de act normativ are ca obiect activitafi ale acestor autoritafi, in 

condifiile Hotararii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autoritafilor administratiei publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

Actul normativ nu se refera la acest subiect.

4. Consultarile desfa§iurate in cadrul consiliilor interministeriale in conformitate cu 

prevederile Hotararii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente
Actul normativ nu se refera la acest subiect

5. Informafii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanta de urgenta a 

Guvernului prin avizul nr. /2020.
b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii
c) Consiliul Economic §;i Social
d) Consiliul Concurenfei
e) Curtea de Conturi
Consiliul Legislativ a avizat proiectul prin avizul nr. 5/2020.
Consiliul Economic si Social a avizat proiectul prin avizul nr. 57/20
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6. Alte informatii

Sec^iunea a 7-a
Activitafi de informare publica privind elaborarea §ii implementarea proiectului de act

normativ

1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act 
normativ
Actul normativ nu se refera la acest subiect.

2. Informarea societalii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma 

implementarii proiectului de act normativ, precum §i efectele asupra sanatafii §i 
securitalii cetalenilor sau diversitafii biologice
Actul normativ nu se refera la acest subiect.

3. Alte informafii
Nu sunt.

Secjiunea a 8-a 

Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre autoritafile 

administrafiei publice centrale §ii/sau locale - intiinfarea unor noi organisme sau 

extinderea competentelor institudilor existente
Actul normativ nu se refera la acest subiect.

2. Alte informafii
Nu sunt.
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Fa^a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonan^ei de urgen^a a Guvemului privind unele masuri fiscal-bugetare §i pentru 

modificarea §i completarea unor acte normative, pe care il supunem Parlamentului 

spre adoptare.
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