NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1

Titlul prezentului act normativ
Ordonanţa Guvernului privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1.Descrierea
situaţiei actuale

1. Completarea art.51 din Legea nr.137/2002 privind unele
măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi
completările ulterioare
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din O.U.G. nr.
88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi
completările ulterioare, bugetele proprii privind activitatea de
privatizare ale ministerelor de resort se aprobă de către Guvern şi se
administrează în regim extrabugetar.
În prezent, din bugetul activităţii de privatizare al instituţiilor
publice implicate, sunt suportate următoarele tipuri de cheltuieli:
a) cheltuielile proprii de organizare şi funcţionare, care, în cazul
instituţiilor publice implicate, altele decât Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului şi Oficiul Participaţiilor Statului şi
Privatizării în Industrie, sunt limitate doar la cele efectuate în scopul
privatizării;
b) cheltuielile legate de plata onorariilor pentru consultanţi, agenţi
de privatizare sau firme de avocatură şi cele pentru pregătirea şi
realizarea privatizării societăţilor comerciale.
c) cheltuielile pentru rapoarte de evaluare în procesul de
privatizare şi postprivatizare pentru expertize, cauţiuni, evaluări în
litigii, onorarii executori judecătoreşti, documentaţii pentru obţinerea
avizului de mediu, precum şi alte asemenea cheltuieli;
d) costurile implicate de dizolvarea voluntară şi lichidarea
societăţilor comerciale;
e) sumele cu care instituţiile publice implicate participă la
majorarea capitalului social al unor societăţi comerciale în cazurile
prevăzute de lege;
f) sumele plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune
suportate de instituţia publică implicată ca urmare a garanţiilor
acordate de aceasta în contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni,
şi/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea
pretenţiilor formulate de cumpărător, precum şi despăgubirile
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cuvenite potrivit prevederilor legale;
g) cheltuielile destinate cofinanţării proiectelor PHARE, inclusiv
cele aflate în derulare de către instituţiile publice implicate, la data
intrării în vigoare a prezentei legi.
Prin intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, la art. 29 alin. (4),
s-a reglementat faptul că, la companiile şi societăţile naţionale,
societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativteritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul,
autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecţie
pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie, comisia să
fie asistată sau selecţia să fie efectuată de un expert independent,
persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor
umane, ale cărei servicii să fie contractate de autoritatea publică
tutelară. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile
procedurii de selecţie.
Menţionăm că, potrivit prevederilor art. 29 alin. (5) este
obligatorie efectuarea selecţiei candidaţilor de către un expert
independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea
resurselor umane, în cazul intreprinderilor publice care îndeplinesc
următoarele condiţii cumulative:
a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar
superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro;
b) au cel puţin 50 de angajaţi.
2. Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.148/2002 pentru asigurarea condiţiilor de
finanţare a organizării şi desfăşurării activităţilor legate de
procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor
Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată prin Legea
nr.57/2003
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii exercită drepturile şi
obligaţiile statului ca acţionar la companiile naţionale, societăţile
naţionale şi societăţile comerciale de sub autoritatea sa, calitate în care
gestionează întregul proces de privatizare a acestora.
Pentru crearea condiţiilor necesare realizării acestei atribuţii şi în
conformitate cu prevederile art.9 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale,
aprobată prin Legea nr.44/1998, cu modificările şi completările
ulterioare şi a Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru
accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare,
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitatea sa de instituţie
publică implicată în procesul de privatizare, întocmeşte bugetul propriu
de venituri şi cheltuieli privind activitatea de privatizare.
Bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii privind activitatea de privatizare pe anul
2012 a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.49/2012.
Programul de privatizare al Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii pentru 2012, are în vedere prevederile Scrisorii de
Intenţie parte a Memorandumului cu tema « Aprobarea rezultatului
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discuţiilor purtate cu misiunea comună a Fondului Monetar
Internaţional, Comisiei Europene şi Băncii Mondiale, din perioada 27
aprilie - 9 mai 2011 », cu ocazia primei evaluări în cadrul
Aranjamentului Stand-By de tip preventiv (ASB), semnat în 10 martie
2011 între România şi Fondul Monetar Internaţional (Memorandum),
precum şi Scrisoarea de intenţie din iunie 2011, prevederi amendate
succesiv cu prilejul fiecărei evaluări a organismelor financiare
internaţionale, şi care au stabilit măsuri de privatizare cu termene de
realizare privind S.C. Compania Naţională de Transporturi Aeriene
Române – TAROM S.A. (TAROM S.A.) şi respectiv, Societatea
Naţională de Transporturi Feroviare de Marfă CFR Marfă S.A.(CFR
MARFĂ S.A.)
Singura acţiune de privatizare preconizată a fi realizată de
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi de a aduce venituri din
vânzare de acţiuni se referă la vânzarea pachetului de acţiuni
reprezentând 20% din capitalul social al TAROM, iar aceasta, deşi se
fac eforturi pentru atragerea investitorilor de portofoliu şi de retail pe
piaţa de capital, este susceptibilă de a nu fi realizată datorită lipsei de
interes a acestora în contextul crizei economice actuale; este posibil ca
pentru cheltuielile deja angajate de minister, sursa de finanţare să nu
poată fi asigurată.
În conformitate cu prevederile alin. (7) de la art.1 al Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.113/2006 privind înfiinţarea Fondului
naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr.186/2008, cu
modificările şi completările ulterioare, ‘‘veniturile din dividende încasate
de instituţiile publice implicate în procesul de privatizare şi dobânzile
aferente sumelor din conturile prevăzute la alin. (6) lit. a) şi c) se fac
venit la bugetul de stat.”
Conform acestor prevederi, Ministerul Transporturilor şi
Infrastructurii este obligat să vireze veniturile din dividende, iar singura
sursă de finanţare a cheltuielilor deja angajate şi care urmează să fie
realizate în acest an, respectiv vânzarea de acţiuni este susceptibilă a
nu fi realizată în lipsa investitorilor interesaţi.
Neadoptarea unor măsuri urgente de asigurare a resurselor
financiare necesare bunei desfăşurări a activităţilor de administrare şi
pregătire a privatizării poate atrage disfuncţionalităţi majore în
calendarul preconizat pentru respectarea angajamentelor asumate
de Guvernul României faţă de organismele financiare internaţionale.
3. Reglementări privind modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011
În conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 94/2011, conducătorii tuturor operatorilor economici
care intră sub incidenţa prevederilor acesteia sunt obligaţi să asigure
organizarea şi exercitarea controlului financiar de gestiune privind
patrimoniul propriu şi bunurile din patrimoniul public şi privat al
statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale aflate în administrare,
în concesiune sau închiriere, inclusiv operatorii economici cu capital
privat.
Având în vedere faptul că operatorii economici cu capital
www.mfinante.ro

3

privat intră sub incidenţa prevederilor O.U.G. nr. 94/2011 doar sub
aspectul sumelor alocate de la bugetul general consolidat, caracterul
temporar şi limitat al acestor alocări şi faptul că obligaţia organizării
activităţii de control financiar de gestiune constituie o obligaţie
permanentă, creează disfuncţionalităţi în organizarea şi funcţionarea
acestui gen de operatori economici.
4. Reglementări privind repartizarea profitului Companiei
Naţionale „Loteria Română”
Compania Naţională „Loteria Română” – S.A., este persoană
juridică română, având forma juridică de societate comercială pe
acţiuni cu capital integral de stat, care se organizează şi funcţionează
în conformitate cu statutul său, pe bază de gestiune economică şi
autonomie financiară, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 159 din 1999 privind înfiinţarea Companiei Nationale „Loteria
Română” – S.A. aprobată prin Legea nr. 288/2001 cu modificările şi
completările ulterioare, având ca obiect activităţi de interes public
naţional, în scopul realizării cadrului organizat pentru desfăşurarea
de jocuri de noroc admise de lege şi obţinerii de fonduri destinate
finanţării unor obiective de interes public naţional.
În prezent, repartizarea profitului net la Compania Naţională
„Loteria Română” – S.A., se face prin derogare de la prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la
societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome,
cu modificările şi completările ulterioare conform prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001, privind asigurarea
unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret
şi săli de sport, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 20 din 17 martie 2005 şi ale Legii nr. 186 din 2003 privind
susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată.
5. Recuperarea la bugetul de stat a unor sume constatate
de organele de control competente
Prin Hotărârea Guvernului nr.255/06.04.2012 a fost alocată
suma de 648.232 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, unui număr de
1.657 unităţi administrativ-teritoriale, pentru plata unor arierate
aferente unor cheltuieli curente şi de capital, precum şi pentru
cofinanţarea unor proiecte finanţate din fonduri externe
nerambursabile.
Pentru întărirea disciplinei financiare în utilizarea fondurilor
publice de către unităţile administrativ-teritoriale şi încadrarea în
deficitul bugetar aprobat de Parlament pe anul 2012 asigurându-se
astfel respectarea acordului încheiat cu organismele financiare
internaţionale creditoare ale României, Guvernul a adoptat
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.15/08.05.2012 privind
stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de
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sănătate şi al finanţelor publice, prin care s-a stabilit ca sumele
rămase neutilizate la data intrării în vigoare a acesteia, respectiv 08
mai 2012, să fie restituite la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului.
Ca urmare a sesizării formulate de către Avocatul Poporului cu
privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.V din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/08.05.2012, Curtea
Constituţională, prin Decizia nr.558/08.05.2012 s-a pronunţat asupra
dispoziţiilor art. V alin.(1) teza I din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 15/2012 , în sensul că acestea :
„sunt constituţionale în măsura în care se aplică numai
sumelor alocate prin Hotărârea Guvernului nr.255/2012 şi
neutilizate de către unităţile administrativ-teritoriale care nu au
înregistrat arierate aferente unor cheltuieli curente şi de capital
şi nu au avut în derulare cofinanţări de proiecte cu finanţare
externă nerambursabilă până la data intrării în vigoare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012.”.
De asemenea s-a menţionat că :
„trebuie să se analizeze în concret, pentru fiecare ordonator
principal de credite al bugetelor locale care a beneficiat de alocarea
acestor sume, dacă această alocare se justifică, şi numai în măsura
în care această justificare lipseşte sau nu este reală, Guvernul poate
dispune restituirea acestor sume.”.
Pentru punerea în aplicare a Deciziei Curţii Constituţionale sau constituit echipe mixte de control din reprezentanţi ai Curţii de
Conturi şi Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, sub coordonarea Curţii de Conturi, care au
efectuat o verificare la toate unităţile administrativ-teritoriale
beneficiare de sume de la bugetul de stat, potrivit Hotărârii
Guvernului nr. 255/2012 şi s-a constatat că suma de 167,7 milioane
lei a fost utilizată pentru finanţarea altor cheltuieli decât cele
prevăzute de actul normativ şi prin urmare, trebuie restituite la
bugetul de stat.
6. Reglementări referitoare la contribuţia trimestrială
reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 104/2009 şi
de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2011
Potrivit mecanismului instituit de OUG 104/2009 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV 2009
şi trimestrul III 2011, deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a
medicamentelor, pentru medicamentele incluse în programele
naţionale de sănătate, pentru medicamentele de care beneficiază
asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie
personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări
sociale de sănătate, şi pentru medicamentele de care beneficiază
asiguraţii în tratamentul spitalicesc, care realizează încasări din
comercializarea în România a medicamentelor respective, aveau
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obligaţia de a participa, după deducerea taxei pe valoarea adăugată,
cu o contribuţie trimestrială din valoarea acestor încasări, stabilită în
funcţie de volumul vânzărilor. Decontarea consumului de
medicamente de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
către deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor,se
efectuează la termenele stabilite prin contractul-cadru şi normele de
aplicare ale acestuia, la 210 zile pentru medicamentele cu şi fără
contribuţie personală şi, respectiv la 120 de zile pentru
medicamentele incluse în programele naţionale de sănătate publică,
ajungându-se, datorită constrângerilor bugetare, la termene de 300
şi, respectiv, 210 de zile.
În aplicarea dispoziţiilor legale au apărut dificultăţi datorită
neclarităţilor privind subiectul plătitor şi
modul de calcul al
contribuţiei, precum şi publicării cu întârziere a normelor de
implementare şi schimbarea acestora pe parcurs.
Valoarea vânzărilor de medicamente totale trimestriale de
referinţă luată în calcul la stabilirea contribuţiei datorată de deţinătorii
autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor potrivit Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii
pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu completările
ulterioare, este stabilită pentru anul 2012 la 1425 milioane lei, inclusiv
TVA.
7. Reglementări privind statutul absolventilor promoţiilor 2012
ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de
apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
Potrivit prevederilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor
militare, cu modificările şi completările ulterioare, elevii şi studenţii
instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională dobândesc la
absolvire statutul de cadru militar.
Pentru promoţiile 2012 ale instituţiilor de formare profesională
iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă
naţională s-a aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor
promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din
sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională,
ca
acordarea
gradelor
profesionale/militare
absolvenţilor,
repartizarea acestora la unităţi şi numirea în funcţii să se realizeze cu
data de 1 decembrie 2012.
De asemenea, potrivit art. 3 din acest act normativ, absolvenţii
promoţiilor anului 2012 care solicită până la data de 30 noiembrie
2012 încetarea raporturilor juridice care decurg din calitatea de
absolvenţi, avute cu instituţiile în beneficiul cărora au fost pregătiţi,
sunt exoneraţi de la plata cheltuielilor prevăzute de angajamentele
sau contractele încheiate potrivit legii cu acestea.
Aplicarea acestor prevederi a generat dificultăţi în ceea ce
priveşte absolvenţii Institutului de Medicină Militară, întrucât aceştia
primesc gradul miliar în anul IV de studii, urmând ca la absolvirea
anului VI să fie repartizaţi la unităţi, şi să beneficieze de celelalte
www.mfinante.ro

6

drepturi salariale prevăzute pentru cadrele militare.
Totodată, amânarea acordării gradelor şi repartizării la unităţi
a absolvenţilor promoţiilor anului 2012 poate genera pierderi de
resursă umană calificată/specializată pentru instituţiile din sistemul
de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
Având în vedere acest aspect, precum şi faptul că, potrivit
regulamentelor interne ale instituţiilor din sistemul de apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională, absolvenţii instituţiilor de învăţământ
de formare profesională iniţială, care dobândesc calitatea de cadru
militar, sunt repartizaţi la unităţile militare după efectuarea unui curs
de formare profesională cu durata de 6 luni, este necesară adoptarea
unor măsuri legislative pentru păstrarea în sistem a absolvenţilor
promoţiilor 2012 prin participarea acestora la cursurile de formare
imediat după absolvire, înainte de acordarea gradului
profesional/militar şi numirea în funcţii.
8. Modificarea Legii nr. 246/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe
Administrative al României
Potrivit prevederilor Legii nr. 246/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe
Administrative al României, cu modificările şi completările ulterioare,
Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, este
instituţie publică sub control parlamentar, finanţată din venituri proprii
şi subvenţii de la bugetul de stat, iar preşedintele Institutului are
calitatea de ordonator principal de credite.
În conformitate cu dispoziţiile alin.(1) al art.4 din Legea nr.
246/2007, cu modificările şi completările ulterioare, subvenţia de la
bugetul de stat se acordă Institutului începând cu data de 1 ianuarie
2013.
Este de menţionat că strategia economică pe termen mediu a
Guvernului, elaborată în conformitate cu Programul de Guvernare, cu
luarea în considerare a obiectivelor prevăzute în Strategia Europa
2020, Pactul Euro Plus, cu Acordul preventiv cu Uniunea Europeană
şi Fondul Monetar Internaţional şi Programul de convergenţă 20122015, este orientată pe promovarea competitivităţii şi ocupării forţei
de muncă, consolidării finanţelor publice şi a stabilităţii financiare.
În ceea ce priveşte consolidarea fiscală, precizăm că pentru
această perioadă se menţine obiectivul de a aduce deficitul în
termeni ESA 95 sub ţinta prevăzută de Tratatul de la Maastricht, de 3
procente din produsul intern brut, printr-un control strâns asupra
execuţiei bugetare şi a noilor angajamente bugetare şi întreprinderea
imediat de acţiuni corective în cazul oricăror derapaje înregistrate în
cursul anului bugetar.
Totodată, menţionăm că ţara noastră este parte la Tratatul
privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul Uniunii
Economice şi Monetare care stabileşte aplicarea unei game mai largi
şi mai stricte de sancţiuni în caz de nerespectare a criteriului datoriei
publice şi a criteriului deficitului bugetar.
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9. Reglementări privind utilizarea echivalentului în lei al
sumelor în valută încasate de Ministerul Finanţelor Publice
reprezentând plăţi efectuate de Japan Tabacco Internaţional
(JTI) în baza acordurilor de cooperare încheiate între Comisia
Europeană, Statele Membre semnatare şi JTI
Comisia Europeană, împreună cu 26 state membere ale Uniunii
Europene participante şi Japan Tabacco Internaţional au semnat, la
data de 14 decembrie 2007, un acord multianual care presupune
crearea unui sistem eficient de luptă împotriva contrabandei cu
ţigarete şi a contrafacerii.
România a semnat acordul sus-menţionat la nivelul Ministerului
Finanţelor Publice, la data de 18 octombrie 2007.
Prin intermediul acestui acord, JTI va lucra împreună cu Comisia
Europeană – prin biroul antifraudă OLAF şi împreună cu autorităţile
din Statele membre UE semnatare, implicate în asigurarea
respectării legislaţiei, în sprijinul luptei împotriva contrabandei cu
ţigarete, inclusiv a contrafacerii acestora.
În prezent, în absenţa unui cadru legal care să pună în aplicare
acordul, în soldul contului 473 „Decontări din operaţiuni în curs de
clarificare” se regăseste suma de 14.760.235,55 lei (contravaloarea
a 3,833,716,87 USD, 278.604,97 EUR şi 255.957,16 GBP).
10. Reglementări privind activitatea şi exploatarea jocurilor
de noroc
Activitatea de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc este
reglementată de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 246/2010, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.
870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările
ulterioare.
Între jocurile de noroc reglementate de Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 77/2009, se află şi jocurile bingo organizate prin
intermediul sistemelor reţelelor de televiziune.
Jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor
de televiziune (bingo televizat), au fost permise în perioada 1992 –
2002. Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Hotărârii Guvernului
nr. 348/2002 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 251/1999
privind condiţiile de autorizare, organizare şi exploatare a jocurilor de
noroc, acestea au fost interzise până la 23.06.2009, data intrării în
vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, când s-a reintrodus
organizarea şi desfăşurarea acestui tip de joc de noroc.
Se remarcă faptul că în perioada 2002 – 2008, o perioadă de
creştere economică rapidă, jocul bingo televizat nu a fost prevăzut în
www.mfinante.ro
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prevederile legale, neputându-se astfel organiza, fără a genera însă
consecinţe sau reacţii negative din partea cetăţenilor. Populaţia
beneficia de fructele creşterii economice reale şi nu resimţea nevoia
de a apela la şansa unui câştig imaginar. Din 2009 însă jocul bingo
televizat a fost reintrodus prin lege, ceea ce, pe fondul crizei
economice, a alimentat speranţa jucătorilor, nemulţumiţi de situaţia
lor economică, în fructele iluzorii ale hazardului moral.
De la apariţia Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009
şi până în prezent, au fost eliberate de către Comisia de autorizare a
jocurilor de noroc din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, un număr
de 2 licenţe de organizare a jocurilor de noroc tip bingo organizate
prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune.
Operatorii economici deţinători ai acestor licenţe au intrat în
insolvenţă ca urmare a acumulării de datorii, atat către bugetul de
stat, cat si catre alţi operatori economici sau participanţi la joc.
În prezent, nu există nici un agent economic care să deţină
licenţă de organizare a jocurilor de noroc tip bingo organizate prin
intermediul sistemelor reţelelor de televiziune.
În România nu există studii consistente cu privire la structura
demografică şi socio-economică a participanţilor la jocuri de tip
bingo. În alte ţări s-au făcut studii în acest sens; ele sunt relevante şi
în contextul României, întrucât tipul de joc şi comportamentul uman
sunt similare.
Conform unor studii realizate de institute cu reputaţie
internaţională din Marea Britanie şi Canada, practicarea jocului este
corelată negativ cu veniturile jucătorilor, în sensul în care cei mai
mulţi participanţi provin din categoria persoanelor cu venituri scăzute
şi a şomerilor. Aceasta reprezintă o categorie extrem de vulnerabilă
de populaţie, care pierde bani pe care în realitate nu îşi permite să îi
piardă dar care, din cauza veniturilor reduse şi a educaţiei scăzute,
devine dependentă de hazardul moral care se multiplică în mod
contraproductiv din punct de vedere social.
Plecând de la principiul economic al utilităţii marginale, sumele
pierdute de jucătorii cu venituri reduse au un impact mai mare asupra
capacităţii lor de a-şi acoperi nevoile de bază decât în cazul
jucătorilor mai înstăriţi. Mai mult, în cazul în care acele cheltuieli
respectiv nu afectează capacitatea de acoperire a nevoilor de bază,
ele afectează însă rata de economisire. România, după cum se
cunoaşte, are astăzi cea mai scăzută rată de economisire din UE şi
nu ar trebui să promoveze activităţi economice care conduc, în mod
dovedit, la reducerea economisirii. Aceste activităţi de tipul jocurilor
bingo nu creează valoarea adăugată, ci doar transferuri, cel mai
adesea slab fiscalizate (din cauza dificultăţii de control), de la
populaţia săracă către administratorii jocurilor respective.
În general, persoanele cu venituri reduse cheltuiesc o pondere
mai mare a veniturilor lor pentru jocuri de tip bingo decât persoanele
cu venituri ridicate, ceea ce adânceşte inegalitatea distribuţiei
veniturilor în rândul populaţiei şi distruge coeziunea socială. Conform
datelor statistice (aşa cum arată şi studiile menţionate anterior),
populaţia săracă este supusă unui risc crescut de expunere la
probleme legate de jocuri de noroc în general, dar mai ales jocul de
bingo televizat în special. Aceasta conduce şi la înrăutăţirea stării
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generale de sănătate a populaţiei, în special în regiunile care cunosc
o discrepanţă accentuată între cei cu venituri reduse şi cei cu venituri
ridicate, conform unor studii publicate în Marea Britanie.
Statul are pierderi bugetare din jocurile de noroc de tip bingo
întrucât ele adâncesc capcana sărăciei, permanentizând astfel
transferuri sub formă de ajutoare sociale, cresc necesarul de
cheltuieli de sănătate, şi reduc eficienţa la locul de muncă.
Transmiterea jocului de bingo pe posturile de televiziune
implică un număr de factori agravanţi din perspectiva impactului
socio-economic.
În primul rând, în criza economică, frustrările oamenilor cresc
receptivitatea pentru jocurile de noroc, în special pentru cele uşor
accesibile, promovate prin reclame sau prin difuzare pe TV.
Persoanele care trăiesc la limita sau sub nivelul subzistenţei se
refugiază la imaginar. Prin sistemul bingo TV faptul că numeroşi
participanţi , în termeni nominali (deşi puţini în termeni relativi faţă de
numărul total de participanţi la joc), pot avea câştiguri săptămânale
sau lunare de mică valoare, îi poate determina să investească în
continuare în acest joc, în speranţa unui câştig major. Astfel,
caracterul televizat al jocului bingo aduce un element agravant de
continuitate a prezenţei jucătorilor şi implicit a tuturor consecinţelor
negative de ordin social, psihologic şi economic.
De altfel, singurul element potenţial pozitiv al jocului de tip
bingo, şi anume elementul de socializare, existent în jocurile de tip
bingo desfăşurate în spaţii amenajate care necesită prezenţa fizică a
participanţilor, dispare atunci când jocul se desfăşoară doar virtual,
prin intermediul TV.
2.
Schimbări
1. Completarea art.51 din Legea nr.137/2002 privind unele
preconizate
măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi
completările ulterioare
Prin modificarea propusă se urmăreşte completarea art. 51 din
Legea 137/2002, astfel încât, din bugetul activităţii de privatizare să
fie suportate şi cheltuielile legate de plata serviciilor contractate de
autoritatea publică tutelară cu un expert independent, persoană fizică
sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, pentru
intreprinderile publice la care selecţia este obligatorie, potrivit
prevederilor art. 29 alin. (5).
Suportarea acestor cheltuieli din bugetul aferent activităţii de
privatizare, de către autoritatea publică tutelară, se va face în
condiţiile în care nu există prevederi bugetare cu această destinaţie,
şi numai pentru operatorii economici care sunt cuprinşi în strategia
de privatizare aprobată de conducătorul autorităţii tutelare sau de
Guvern, după caz.
2. Reglementări privind modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2002 pentru
asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi desfăşurării
activităţilor legate de procesul de privatizare derulate prin
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Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,
aprobată prin Legea nr.57/2003
Prin modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.148/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a
organizării şi desfăşurării activităţilor legate de procesul de privatizare
derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,
aprobată cu modificări prin Legea nr.57/2003, se propune ca, în situatia
în care, în anul 2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii nu
încasează venituri din vânzarea acţiunilor emise de societăţile
comerciale, societăţile şi companiile naţionale aflate sub autoritatea sa,
să poată reţine o sumă reprezentând jumătate din cuantumul anual al
cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli privind
activitatea de privatizare şi din dividendele încasate de la societăţile
comerciale, societăţile şi companiile naţionale, la care exercită calitatea
de acţionar în numele statului.
3. Reglementări referitoare la modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 94/2011
Modificarea prevederilor actuale în sensul eliminării obligaţiei
organizării controlului financiar de gestiune pentru operatorii
economici cu capital privat.
4. Reglementări privind repartizarea profitului Companiei
Naţionale „Loteria Română”
Având în vedere faptul că, operatorul economic Compania
Naţională „Loteria Română” – S.A. nu repartizează dividende
conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea
profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la
regiile autonome, în vederea asigurării unor resurse suplimentare la
bugetul statului precum şi pentru motive de aplicare unitară a
legislaţiei privind repartizarea profitului pe viitor, măsurile de natură
legislativă avute în vedere de prezenta ordonanță sunt imperios
necesare.
5. Recuperarea la bugetul de stat a sumelor constatate de
organele de control competente
Pentru recuperarea la bugetul de stat a sumelor constatate de
organele de control ale Curţii de Conturi şi ale Ministerului Finanţelor
Publice, prin actul normativ se propune ca direcţiile generale ale
finanţelor publice judeţene, respectiv direcţia generală a finanţelor
publice a Municipiului Bucureşti să sisteze alimentarea cu cote
defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale la unităţile
administrativ-teritoriale care au beneficiat de sume de la bugetul de
stat potrivit Hotărârii Guvernului nr.255/2012 şi le-au utilizat pentru
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finanţarea altor cheltuieli decât cele prevăzute de acest act normativ,
până la restituirea integrală a sumelor respective la bugetul de stat.
De asemenea, se propune posibilitatea aprobării eşalonării
lunare a sumelor de restituit la bugetul de stat, în tranşe egale, până
la sfârşitul anului, de către direcţiile generale ale finanţelor publice,
prin decizie a directorului, pe baza analizei efectuate asupra
veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale, la solicitarea justificată a
ordonatorului principal de credite, în cazul în care restituirea integrală
într-o singură lună a sumelor afectează funcţionarea unităţilor
administrativ-teritoriale.
În situaţia în care ordonatorii principali de credite ai bugetelor
locale nu achită o tranşă lunară la termenul stabilit, eşalonarea îşi
încetează efectele şi direcţiile generale ale finanţelor publice sistează
alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.
Până la restituirea sumelor la bugetul de stat de către
ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, în contul din care
acestea au fost încasate, cotele defalcate din impozitul pe venit şi
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale, care au fost sistate, vor fi alocate bugetelor locale
beneficiare numai pentru achitarea acestor obligaţii.
6. Reglementări referitoare la contribuţia trimestrială
reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 104/2009 şi
de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2011
Având în vedere dificultatea valorificării rezultatelor din control de
către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate care presupune un
multiplu schimb de informaţii între aceasta şi deţinătorii autorizaţiilor
de punere pe piaţă a medicamentelor, precum şi posibilitatea
contestarii pe cale administrativă şi judecătorească a actelor emise
de către aceasta, care ar putea să conducă la prelungirea perioadei
de încasare şi recuperare a acestei contribuţii, prin prezenta
propunere se urmăreşte reglementarea unor facilităţi în vederea
înlăturării situaţiei create.
Astfel, pentru persoanele care, pentru perioada cuprinsă între
trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011, datorează
contribuţia instituită prin art.3631 din Legea nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii s-a creat temeiul legal pentru plata
acestor contribuţii în condiţiile acordarii unor facilităti constand în
anularea penalitatilor de întârziere, posibilitatea plăţii contribuţiei
instituită prin art.3631 din Legea nr.95/2006 si de către deţinătorii
autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, precum şi
reglementarea modului de calcul a contributiei trimestriale, începând
cu trimestrul IV 2012.
Se propune revenirea la formula de calcul instituită iniţial de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei
contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu
completările ulterioare, aplicată pentru trimestrul IV 2011, majorarea
valorii vânzărilor de medicamente totale trimestriale de referinţă luată
în calcul la stabilirea contribuţiei datorată de deţinătorii autorizaţiilor
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de punere pe piaţă a medicamentelor şi eliminarea taxei pe valoarea
adăugată, atât din consumul total cât şi din valoarea de referinţă.
Ca urmare, valoarea de referinţă devine 1.515 milioane lei (fără
TVA) astfel:
1.425 milioane lei + (75 milioane lei*3 luni) = 1650 milioane lei,
inclusiv TVA
1.650 milioane lei /1.09 = 1.515 milioane lei, exclusiv TVA
Astfel, majorarea valorii vânzărilor de medicamente totale de
referinţă pentru perioada octombrie-decembrie este de 225 milioane
lei (75 milioane lei/lună) şi conduce la diminuarea sumelor care
urmează a se încasa ca venituri bugetare din această contribuţie.
Diminuarea veniturilor bugetare este compensată de încasări
suplimentare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale
de sănătate de cca 400 milioane lei, ce se estimează a se realiza din
conformarea la plată ca urmare a aplicării măsurilor de înlesniri
fiscale în cazul persoanelor care datorează contribuţia în baza
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2009 pentru modificarea
si completarea Legii nr.95/2006, pentru perioada cuprinsă între
trimestrul IV 2009 şi trimestrul III 2011.
De asemenea, se instituie obligatia de depunere a listei
actualizate a medicamentelor, pentru care se datorează contribuţia
trimestrială, la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, până la data
de 15 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se
datorează contribuţia, de către.deţinătorii autorizaţiilor de punere pe
piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora.
7. Reglementări privind statutul absolventilor 2012 ale
instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de
apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
Prin prezentul proiect de ordonanţă se propune ca absolvenţii
promoţiilor anului 2012 ale instituţiilor de învăţământ superior de
formare profesională iniţială cu profil medical din sistemul de apărare
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională cărora pe timpul celor
6 ani de studii li s-au acordat grade profesionale ori grade militare să
fie încadraţi anterior termenului de 1 decembrie 2012 prevăzut de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2012.
De asemenea, se propune ca absolvenţii care nu au fost
avansaţi pe perioada studiilor să beneficieze, în perioada august –
noiembrie a.c., de indemnizaţia şi drepturile de hrană acordate în
cuantumul stabilit pentru anul 2012, potrivit prevederilor legale în
vigoare, elevilor şi studenţilor aflaţi în ultimul an de studii în cadrul
şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri, respectiv academiilor şi
instituţiilor de învăţământ superior, după caz, precum şi de drepturile
de cazare şi de transport, cu condiţia participării în această perioadă
la cursuri de formare profesională organizate de instituţiile publice la
care urmează să fie încadraţi.
8. Reglementări privind modificarea Legii nr. 246/2007
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de
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Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
Pentru reducerea presiunilor asupra cheltuielilor bugetului de
stat se propune ca alocarea de fonduri de la bugetul de stat pentru
finanţarea activităţii Institutului de Drept Public şi Ştiinţe
Administrative al României să se realizeze începând cu anul 2014.
9. Reglementări privind utilizarea echivalentului in lei al
sumelor în valută încasate de Ministerul Finanţelor Publice
reprezentând plăţi efectuate de Japan Tabacco Internaţional
(JTI) în baza acordurilor de cooperare încheiate între Comisia
Europeană, Statele Membre semnatare şi JTI.
Pentru punerea în aplicare în România a prevederilor acestui
acord este necesară asigurarea la nivel naţional a unui cadru legal
unitar necesar accesării fondurilor puse la dispoziţie României,
precum şi stabilirea modalităţii de gestionare şi utilizare a fondurilor
repartizate României pentru scopurile pentru care a fost creat.
România, prin
instituţiile abilitate, trebuie să dovedească
îndeplinirea scopurilor prevăzute de acordul sus-menţionat pe care la semnat în anul 2007, scop în care sunt distribuite, prin Comisia
Europeană, fonduri anuale în valoare totală de 5,6 milioane Euro în
perioada 2007-2021.
10. Reglementări privind activitatea şi exploatarea jocurilor de
noroc
Având în vedere cele de mai sus, se impune din punct de
vedere economico-social interzicerea jocurilor de tip bingo televizat,
propunere pe care o promovează prezentul proiect de act normativ.
Prin acesta se elimină taxa aferentă licenţei de organizare a
jocurilor de noroc, în cuantum de 200.000 de lei, precum şi taxa
aferentă autorizaţiei de exploatare, în cuantum de 10% din încasările
efectiv realizate, dar nu mai puţin de 400.000 de lei, pentru jocurile
de noroc tip bingo organizate prin intermediul reţelelor de televiziune.
Prin eliminarea taxelor mai sus menţionate, impactul asupra
veniturilor bugetare este unul negativ nesemnificativ.
Modificările propuse prin prevederile proiectului de ordonanţă
prezentat, se referă la abrogarea din cuprinsul Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, a prevederilor referitoare la
reglementarea jocurilor de noroc tip bingo organizate prin intermediul
sistemelor reţelelor de televiziune, respectiv: articolul 10 alineatul (1)
litera f); articolul 15 alineatul (2) litera h); articolul 15 alineatul (6),
literele i) şi j); articolul 19, alineatul (3); articolul 29, alineatul (8), litera
e); Anexa 1, punctul 1 "Taxe anuale percepute pentru activităţile din
domeniul jocurilor de noroc", punctul I, litera G; Anexa 1, punctul 1
"Taxe anuale percepute pentru activităţile din domeniul jocurilor de
noroc", punctul II, litera G; Anexa 1, punctul 2 "Valoarea minimă a
capitalului social subscris şi vărsat la data solicitării cererii de
obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc", litera G.
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3. Alte informaţii

Nu este cazul

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macro-economic
2. Impact asupra mediului de
afaceri
3. Impact social

- Nu este cazul
- Nu este cazul
Pozitiv prin scăderea dependenţei potenţialilor
participanţi la joc
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect
Nu este cazul

4. Impact asupra mediului
5. Alte informaţii

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt,
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Anul
curent

1
1. Modificări 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. contribuţii de asigurări
2. Modificari 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 asigurarilor
sociale de stat:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii.

2

3

4

5

14.797

47.335

63.985

65.663

65.663

51.489

14.797

47.335

63.985

65.663

65.663

51.489

14.797

32.575
14.760

6.689
57.296

7.093
58.570

7.093
58.570

4.175
44.362
2.952

-

-

-
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Următorii patru ani

- in mii lei (RON)
Media
pe cinci
ani
6
7

Indicatori

14.760

2.952

14.760
2.952
14.760

2.952

15

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
modificarilor
veniturilor
şi/sau
cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii

14.797

32.575

63.985

65.663

65.663

48.537

14.797

32.575

63.985

65.663

65.663

48.537

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Veniturile sunt influenţate pozitiv ca urmare a art.
21, alin. 1) lit. ş) din Lege nr. 199 din 21 octombrie 2008
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2008 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a
programelor şi proiectelor culturale.
2. Aplicarea prevederilor art. 10 de la Capitolul II din
prezentul proiect de ordonanţă determină cheltuieli
bugetare în sumă de 9.590 mii lei, care se suportă din
bugetele aprobate pe anul 2012 instituţiilor din sectorul de
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, fără a fi
necesară alocare de fonduri suplimentare.
3. În anul 2012 veniturile sunt influenţate negativ (2.245
mii lei) ca urmare a completării art. 1 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.148/2002 pentru asigurarea
condiţiilor de finanţare a organizării şi desfăşurării
activităţilor legate de procesul de privatizare derulate prin
Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.

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 în vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, ca urmare a intrării
în vigoare a proiectului de act normativ ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate
în vederea implementării noilor dispoziţii
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Acte normative care se modifică/
completează :
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea şi exploatarea jocurilor
de noroc ;
- Legea nr.137/2002 privind unele
măsuri
pentru
accelerarea
privatizării ;
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului
nr.148/2002
pentru
asigurarea condiţiilor de finanţare a
organizării şi desfăşurării activităţilor
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legate de procesul de privatizare
derulate prin Ministerul Lucrărilor
Publice, Transporturilor şi Locuinţei ;
- Ordonanţa
de
Urgenţã
a
Guvernului nr. 94/2011 privind
organizarea şi funcţionarea inspecţiei
economico-financiare ;
Se
abrogă
prevederi
din
următoarele acte normative:
- Legea
nr.186/2003
privind
susţinerea şi promovarea culturii
scrise ;
Ordonanţa de urgentă a
Guvernului
nr.195/2001
privind
repartizarea profitului Companiei
Naţionale ”Loteria Romană” - S.A. (în
integralitate) ;
Ordonanţa Guvernului nr.
51/1998
privind
îmbunătăţirea
sistemului de finanţare a programelor
şi proiectelor culturale.
2. Conformitatea proiectului de act normativ
cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor
ce transpun prevederi comunitare
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a
actelor normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
5. Alte acte normative şi/sau documente
internaţionale din care decurg angajamente
6. Alte informaţii

Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu Nu este cazul
organizaţiile neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu
care a avut loc consultarea, precum şi a
modului în care activitatea acestor organizaţii
este legată de obiectul proiectului de act
normativ
3. Consultările organizate cu autoritaţile
administraţiei publice locale, în situaţia în
care proiectul de act normativ are ca obiect
activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile
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Nu este cazul

Este
necesară
consultarea
cu
structurilor asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale
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Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind
procedura de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor administraţiei
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.
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii

Nu este cazul

-Este necesar avizul Consiliului
Legislativ
-Este necesar avizul Consiliului
Economic şi Social
Nu este cazul

Secţiunea a 7-a
Activitaţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de
act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la Nu este cazul
necesitatea elaborării proiectului de act
normativ
2. Informarea societăţii civile cu privire la Nu este cazul
eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ,
precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii
biologice
3. Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a Nu este cazul
proiectului de act normativ de catre
autoritaţile administraţiei publice centrale
şi/sau locale - înfiintarea unor noi
organisme sau extinderea compeţentelor
instituţiilor existente.
2. Alte informaţii
Nu este cazul
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Faţă de cele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Ordonanţă a
Guvernului privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, pe care îl
supunem Guvernului spre adoptare.

VICEPRIM- MINISTRU,
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE,

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII

FLORIN GEORGESCU

VASILE CEPOI

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI
INTERNELOR

PREŞEDINTELE CASEI NAŢIONALE DE
ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

MIRCEA DUŞA

DORU BĂDESCU

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
CORNELIU DOBRIŢOIU
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Avizăm favorabil,
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI
TURISMULUI

MINISTRUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI
MEDIULUI
DE AFACERI

EDUARD HELLVIG

DANIEL CHIŢOIU

MINISTRUL TRANSPORTURILOR
ŞI INFRASTRUCTURII

MINISTRUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI
NAŢIONAL

OVIDIU IOAN SILAGHI

PUIU HAŞOTTI

MINISTRUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII
TINERETULUI ŞI SPORTULUI

MINISTRUL JUSTIŢIEI

ECATERINA ANDRONESCU

PRIM - MINISTRU,
MINISTRUL INTERIMAR AL JUSTIŢIEI
VICTOR-VIOREL PONTA

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
TITUS CORLĂŢEAN
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