NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

HOTĂRÂRE
privind organizarea, funcționarea și atribuțiile
Autorității pentru Digitalizarea României
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*)
1. Descrierea
situaţiei actuale

2. Schimbări
preconizate

Prin Hotărârea Parlamentului României nr.22/2019, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 888 din 4 noiembrie 2019, s-a
acordat încredere Guvernului și s-a aprobat Programul de guvernare.
În acest sens, a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației
publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte
normative care vizează reorganizarea sau comasarea unor ministere și
instituții ale administrației publice centrale.
Astfel, prin efectul dispozițiilor art. 11 alin.(2) din actul normativ
invocat, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului se înfiinţează
Autoritatea pentru Digitalizarea României, structură cu personalitate
juridică, în coordonarea prim-ministrului, prin preluarea activităţii în
domeniul digital şi a structurilor specializate în acest domeniu de la
Agenţia pentru Agenda Digitală a României din subordinea
Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, care se
desfiinţează. Conducătorul autorităţii are calitatea de ordonator terţiar
de credite.
Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) se organizează
și funcționează ca structură cu personalitate juridică în cadrul
aparatului de lucru al Guvernului și în coordonarea prim-ministrului
având rolul de a realiza și asigura implementarea strategiilor și a
politicilor publice în domeniul digitalizării. ADR are sediul în
municipiul București, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2.
Sunt detaliate obiectivele și principalele atribuții ale ADR, astfel
că unul dintre cele mai importante obiective îl reprezintă digitalizarea
sectorului public. De asemenea, se are în vedere dezvoltarea și
asigurarea interoperabilității între autoritățile și instituțiile publice,

dezvoltarea sistemelor de autentificare informatică și interconectarea
sistemelor informatice publice, dezvoltarea serviciilor publice
electronice etc;
Conducerea ADR este asigurată de un președinte, cu rang de
secretar de stat, ajutat în activitatea de conducere de un
vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, numiți și eliberați din
funcție prin decizie a prim-ministrului.
Pentru buna funcționare a compartimentelor și activităților cu
caracter funcțional, ADR are un secretar general.
Numărul maxim de posturi este 35 exclusiv demnitarii și
posturile aferente cabinetului președintelui.
Personalul ADR este compus din funcționari publici și din
personal angajat cu contract individual de muncă.
ADR este finanțată integral de la bugetul de stat prin bugetul
Secretariatului General al Guvernului.
Încasările obținute din tarifele practicate de ADR vor fi vărsate
integral la bugetul de stat.
3. Alte informaţii

Nu sunt

Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
Nu este cazul
1¹ Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului
Nu este cazul
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului de afaceri
Nu este cazul
21. Impactul asupra sarcinilor administrative(***)
Nu este cazul
22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii(***)

Nu este cazul

3. Impactul social
4. Impactul asupra mediului (***)
5. Alte informaţii

Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul
curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Indicatori
Anul
Următorii 4 ani
Media
curent
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 venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale
de stat:
(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale
de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si 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
si/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţii
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-

-

-
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Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1.
Măsuri normative
Nu este cazul
necesare pentru aplicarea
prevederilor proiectului de act
normative;
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.
1¹ Compatibilitatea proiectului Nu este cazul
de act normative cu legislaţia
în domeniul achiziţiilor publice
2. Conformitatea proiectului de Nu este cazul
act normativ cu legislaţia
comunitară în cazul proiectelor
ce transpun prevederi
comunitare
3. Măsuri normative necesare
Nu este cazul
aplicării directe a actelor
normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie Nu este cazul
a Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau
Nu este cazul
documente internaţionale din
care decurg angajamente
6. Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul
de consultare cu organizaţii
neguvernamentale, institute de
Nu este cazul
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
autorităţile administraţiei
publice locale, în situaţia în
care proiectul de act normativ
are ca obiect activităţi ale
acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr.
521/2005 privind procedura de
consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale la

Nu este cazul

elaborarea proiectelor de acte
normative
4. Consultările desfăşurate în
cadrul consiliilor
Nu este cazul
interministeriale, în
conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr.
750/2005 privind constituirea
consiliilor interministeriale
permanente
5. Informaţii privind avizarea
de către:
Nu este cazul
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de
Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Este necesar avizul
Consilului Legislativ.
6. Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act
normativ
1. Informarea societăţii civile cu
privire la necesitatea elaborării
În procesul de elaborare a prezentului proiect de act normativ
proiectului de act normativ
au fost respectate regulile procedurale aplicabile pentru
asigurarea transparenţei decizionale, prevăzute de Legea
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată.
2. Informarea societăţii civile cu
privire la eventualul impact
Nu este cazul
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 proiectului de act
normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale
şi/sau locale - înfiinţarea unor
noi organisme sau extinderea
competentelor instituţiilor
existente

2. Alte informaţii

Nu este cazul

Nu este cazul

Având în vedere cele expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a
Guvernului privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității pentru Digitalizarea
României, pe care îl supunem spre Guvernului spre adoptare.

Secretar general al Guvernului,
ANTONEL TĂNASE

Avizăm favorabil

Ministrul afacerilor externe

Ministrul muncii și protecției sociale

BOGDAN LUCIAN AURESCU

VICTORIA VIOLETA ALEXANDRU

Ministrul finanțelor publice

Președintele Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici

VASILE-FLORIN CÎȚU

CIPRIAN CIUCU

Ministrul Justiției
MARIAN CĂTĂLIN PREDOIU

