
EXPUNERE DE MOTIVE 

Secfiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică 
în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 

Sectiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situatiei actuate 
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului at. 63/2020 au fost create condiţiile legale 

pentru desfăşurarea unor campanii de infoinnare publică destinate, pe de o parte, 
informării opiniei publice cu privire la riscurile de îmbolnăvire în cazul nerespectării 
măsurilor de limitare a efectelor pandemiei de COVID-19 şi, pe de altă parte, asigurării 

unei mediatizări largi a măsurilor economice care vor asigura redresarea economiei 
naţionale după încetarea efectelor pandemiei. 
În procesul de aplicare a prevederilor acestui act normativ, au apărut o serie de 
impedimente care, practic, tind să golească de conţinut măsurile preconizate, ceea cc at 
avea efecte negative deosebit de importante asupra stării de sănătate a populaţiei şi în 
legătură cu aplicarea măsurilor de redresare economică a ţării. 
În lipsa adoptării măsurilor cuprinse în prezentul proiect de act normativ ar fi încălcate 

drepturi fundamentale prevăzute în Constituţia României, republicată, respectiv dreptul 
la informaţie cuprins în art. 31 şi dreptul la ocrotirea sănătăţii, reglementat la art. 34 
din legea fundamentală. 

2. Schimbări preconizate 
Prin prezentul proiect de act normativ: 

A. - se elimină impedimentele constatate până în prezent pentru ca entităţile media să 
poată depune în termen şi complet toate documentele necesare pentru a fi declarate 
eligibile la încheierea contractelor de prestări servicii prin raportare la cerinţele 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului at. 63/2020; 
- Autoritatea pentru Digitalizarea României va analiza îndeplinirea condiţiilor de 
eligibilitate de către solicitanţi şi le va putea solicita acestora completarea 
documentaţiei, acolo unde este cazul; 
- în condiţiile constatării îndeplinirii cerinţelor sus menţionate, se va încheia contractul 
de prestări servicii între Secretariatul General al Guvernului, în numele şi pe seama 
statului, şi solicitant. 
B. - se stabileşte derularea contractelor de prestări servicii pe o perioadă de 120 de zile 
de la data încheierii acestor contracte, dar nu mai târziu de 31 octombrie 2020, 
reglementare având ca justificare informarea cetăţenilor pe această perioadă conşjderată 
utilă pentru aplicarea măsurilor de limitare a efectelor pandemiei de CO,UÎD 19 , şi 
pentru mediatizarea largă a măsurilor economice post-pandemic. 
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-în cazul solicitanţilor care au transmis, 
actul normativ, o cerere de participare incompletă, 
României cere completarea cu informaţiile 
corespunzătoare, inclusiv retransmiterea, 
la campaniile de infoiinare publică; informaţiile 

prin once 

prin once 
şi 

de către 
de la data 

Autoritatea 
care 

General 

General 
olografă, 

mijloc, în termenul 
Autoritatea pentru 

şi, după caz, cu 
mijloace, a cererilor 
documentele solicitate 

prevăzut în 
Digitalizarea 
documentele 

de participare 
se transmit 

Digitalizarea 

României 

prin mijloacele de comunicare indicate 
României, în teuuen de 10 zile lucrătoare 

-în urma analizei solicitărilor transmise, 
întocmeşte un raport zilnic privind solicitanţii 

Autoritatea pentru 
primirii solicitării. 

pentru Digitalizarea 
au transmis o cerere 

al Guvernului care 

de servicii media 
al Guvernului 

caz în care, se 

de participare 
procedează la 

prin semnătură 
prin mijloace 

transmite, prin 

validă; raportul se transmite la Secretariatul 
încheierea contractelor de prestări servicii. 

-contractul se semnează de către fumizorul 
electronică, caz în care se transmite Secretariatului 
electronice de comunicare, sau în formă 
intermediul unui serviciilor poştale. 

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

1.Impactul macro-economic. 
Prezentul proiect de act normativ nu are impact macro-economic. 
11 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 
Prezentul proiect de act norivativ nu are impact asupra mediului concurenţial şi in 
domeniul ajutoarelor de stat. 
2.Impactul asupra mediului de afaceri. 
Prezentul proiect de act normativ nu are impact 
2.r Impactul asupra sarcinilor administrative 

asupra mediului de afaceri. 

asupra sarcinilor administrative. 
şi mijlocii 

asupra întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Prezentul proicct de act normativ nu are impact 
2.2 Impactul asupra întreprinderilor mici 
Prezentul proiect de act normativ nu are impact 
3. Impactul social. 
Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului social. 
4. Impactul asupra mediului. 
Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător. 

Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anal curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
Indicatori Anul 

curent 
Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit 
(ii) impozit pe vent 

    
~ `" - 
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b) bugete locale: 
(i) impozit pe profit 
c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
(i) contribulii de asigurări 
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 
b) bugete locale: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 
c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 
3. Impact financiar, plus/minus, din care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale 
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 
5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 
6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor veniturilor 
şi/sau cheltuielilor bugetare 
7. Alte informaţii Na au fost identificate 

Secţiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ 
a) acte normative in vigoare cc vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a proiectului de act 
normativ; 
- se modifică şi se completează 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2020. 
b) acte normative cc urmează a fi 
elaborate în vederea implementării 
noilor dispozilii. 
1.1 Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia in domeniul 
achiziţiilor publice. 

Na este cazul.
ľ,  

< `'" , 
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2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în 
cazul proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare. 

Proiectul de act normativ nu transpune şi 

nici nu implementează un act comunitar. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 
europene. 

Nu este cazul. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene. 

Nu este cazul. 

5. Alte acte normative şi/ sau documente 
internaţionale din care decurg 
angajamente 

Nu există acte şi/sau documente 
internaţionale din care decurg aranjamente. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate 
Sectiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
1. Informa~ii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, 
institute de cercetare şi alte organisme implicate. 
Proiectul de act normativ nu are implicaţii care să necesite consultări cu partenerii 
sociali. 
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avid be consultarea precum şi 

a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului 
de act normativ. 
Nu este cazul. 
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia 

în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 
condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităţilor administratiei publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative. 
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 
Nu este cazul. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţârii 

c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Proiectul prezentului act normativ a 
fost avizat favorabil de Consiliul 
Legislativ prin avizul nr. 516/2020. 
Consiliul Concurenţei a transmis 
adresa nr. 6874/2020. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate.7ĺ:  
~ 
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Secţiunea a 7-a 
Activităti de informare publică privind claborarea 

şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarca societăţii civile cu privire la neccsitatca elaborării proiectului de 
act normativ. În cazul proiectului de act normativ sunt incidente prevederile art. 7 
alin. (13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată. 

2. Informarca societăţii civile cu privirc la eventualul impact asupra mcdiului în 
urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efcctelc asupra 
sănătătii şi securitătii cctăţenilor sau diversităţii biologice. 
Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător. 

3. Alte informatii. 
Nu au fast identificate. 

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implcmentare 

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

autoritătile administraţiei publice centrale 
şi/sau locale - înfiintarea unor noi organisme 
sau extinderea competenţelor instituţiilor 

existente. 

Proiectul de act normativ va fi pus in 
aplicare de către părţile interesate, 
f"ară a fi nevoie de înfiinţarea unor 
noi organisme sau extinderea 
competenţelor celor deja existente. 

2. Alte informaţii. Nu au fast identificate. 

5 



Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor 
campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea COVID-19, pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare. 
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