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B PRIM MINISTRU

Domnule pre§edinte,

in conformitate cu prevederile art. Ill alin. (1) din Constitu|ie, 
Guvemul Romaniei formuleaza urmatorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativa privind completarea art. 7 alin. (1) din 

Ordonanfa de urgenfd a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 

Programului National de Dezvoltare Locald, initiata de domnul deputat 

PSD Gheorghe-Danut Bogdan §i de domnul senator PSD §erban Nicolae
(Bp.465/2019).

I. Principalele reglementari

Initiativa legislativa are ca obiect de reglementare completarea art. 7 

alin. (1) din Ordonanfa de urgenfd a Guvernului nr. 28/2013 pentru 

aprobarea Programului national de dezvoltare locald, cu modificdrile si 

completdrile ulterioare, cu o noua litera, lit. o), in sensul introducerii unui 

nou domeniu in care se pot incadra obiectivele de investilii fman^ate in 

cadrul Programului national de dezvoltare locala, §i anume 

„realizare/extindere/reabilitare/modernizare/valorificare a sistemelor de 

distribute ape geotermale, construire bazine de mot §i parcuri acvatice ”.

Il.Observatii

1. Din Expunerea de motive se constata ca obiectul de reglementare 

al iniliativei legislative il reprezinta, in principal, introducerea apei



geotermale ca agent termic in localita^ile din Romania ca solu^ie 

altemativa la incalzirea cu lemne de foe.

In acest context, invederam faptul ca, in cadrul Ministerului 

Lucrarilor Publice, Dezvoltarii §i Administra^iei se deruleaza Programul 

multianual de finanfare a investifiUor pentru modernizarea, reabilitarea, 
retehnologizarea §i extinderea sau infiintarea sistemelor de alimentare 

centralizatd cu energie termied a localitdplor, in conformitate cu 

prevederile Ordonan}ei de urgenfa a Guvernului nr. 53/2019 privind 

aprobarea Programului multianual de finanfare a investitiilor pentru 

modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea §i extinderea sau infiinfarea 

sistemelor de alimentare centralizatd cu energie termied a localitd(ilor §i 
pentru modificarea §i completarea Legii serviciilor comunitare de utilitdfi 

publice nr. 51/2006, program ce ar putea avea in vedere §i propunerea 

initiatorilor.

2. In ceea ce prive§te teza a doua a domeniului propus ''construire 

bazine de mot §i parcuri acvative'\ acestea se pot incadra in domeniul 

specific reglementat de art. 7 lit. 1) din Ordonanta de urgenfd a Guvernului 

nr. 28/2013, respectiv: ''construclia/extinderea/reabilitarea infrastructurii 

turistice dezvoltatd de autoritdlile publice locale ca instrument de punere 

in valoare a poten}ialului turistic locaP, nefiind necesar ca Programul 

national de dezvoltare locala sa fie completat cu un nou domeniu.

3. Precizam ca, inca din anul 2017, prin dispozifiile Ordonan}ei de 

urgentd a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea §i completarea unor 

acte normative, precum §i pentru stabilirea unor mdsuri privind realizarea 

investitiilor finnatate din fonduri publice, Guvemul §i Parlamentul 

Romaniei s-au angajat ca in perioada 2017-2020 sa asigure pentru etapa a 

Il-a a Programului national de dezvoltare locala fonduri in valoare de 30 

miliarde lei pentru pana la 9500 de obiective de investifii noi din domeniile 

reglementate de Ordonanfa de urgenfd a Guvernului nr. 28/2013, la acea 

data.
Astfel, in baza prevederilor legale menfionate, sunt incheiate 

contracte de finanfare cu autoritafile publice locale, iar bugetul 

Programului nafional de dezvoltare locala este angajat pana la finalul 

anului 2020 pentru finalizarea obiectivelor de investifii incluse in program.
Menfionam ca in anul 2017 au fost depuse de catre autoritafile 

publice locale peste 13.000 de solicitari pentru domeniile specifice
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reglementate la acea data, din care au putut fi onorate pana m prezent 7261 

de cereri.
Totodata, subliniem faptul ca in Hotdrdrea Parlamentului 

nr. 22/2019 pentru acordarea mcrederii Guvernului nu se face referire la
/V

etapa a Ill-a a Programului national de dezvoltare locala. In acest sens, 
mentionam ca initiatorii propunerii legislative nu precizeaza sursele de 

fmantare necesare aplicarii masurilor propuse, incalcandu-se astfel 

dispozitiile art. 138 alin. (5) din Constitutia Romaniei, care prevede ca 

''Nicio cheltuiald bugetard nu poate fi aprobatd fdrd stabilirea sursei de 

finantare".

4. Cu privire la continutul instrumentului de prezentare §i motivare, 
aratam ca acesta nu a fost elaborat in conformitate cu prevederile art. 74 

alin. (4) din Constitu}ia Romaniei §i, respectiv, ale art. 31 din Legea 

nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea 

actelor normative, republicatd, cu modifiicdrile fi completdrile ulterioare^.
De asemenea, trebuia sa con^ina, printre altele, referiri la consultarile 

derulate in vederea elaborarii proiectului de act normativ, organizatiile §i 
speciali§tii consultati, esen^a recomandarilor primite; la activitatile de 

informare publica privind elaborarea §i implementarea proiectului de act 

normativ.
Neindeplinirea acestor exigente atrage incalcarea art. 1 alin. (3) §i (5) 

din Legea fundamentala a§a cum a statuat §i Curtea Constitutionala in 

Decizia nr. 710/2009^ §i Decizm nr. 139/2019.
De asemenea, in acord cu normele de tehnica legislative, in vederea 

asigurarii unei fundamentari temeinice a solutiilor preconizate, la 

elaborarea unui act normativ trebuie avut in vedere §i evaluat impactul

' ,JDeputa(ii, senatorii cetdienii care exercitd dreptul la inifiativd legislativd pot prezenta 
propuneri legislative numai m forma cerutd pentru proiectele de legr

Jnstrumentul de prezentare §i motivare include confinutul evaludrii impactului actelor normative, 
cuprinzdnd urmdtoarele secfiuni: a) motivul emiterii actului normativ — cerinfele care reclamd 
intervenfia normativd, cu referire speciald la insuficienfele §i neconcordanfele reglementdrilor in 
vigoare; principiile de bazd §i finalitatea reglementdrilor propuse, cu evidenfierea elementelor noi; 
concluziile studiilor, lucrdrilor de cercetare, evaludrilor statistice; referirile la documente de 
politici publice sau la actul normativ pentru a cdror implementare este elaborat respectivul 
proiect(...)”
^ referitoare la obiecfa de neconstitufionalitate a Legii pentru modificarea §i completarea Lesii nr. 
188/1999 privind Statutulfuncfonarilor publici

referitoare la obiecfia de neconstitufionalitate a Legii pentru completarea Ordonantei Guvernului 
nr. 13/2011 privind dobdnda legald remuneratorie §i penalizatoare pentru obligafii bdne§ti, 
precum §i pentru reglementarea unor mdsuri financiar-fiscale in domeniul bancar
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financiar asupra bugetului general consolidat atat pe termen scurt, pentru 

anul curent, cat §i pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informatii cu privire 

la cheltuieli §i venituri. Astfel, apreciem ca se impunea a se face men^iuni, 
in cuprinsul Expunerii de motive, cu privire la impactul financiar.

5. Semnalam ca art. 7 alin. (1) din Ordonan}a de urgenfd a 

Guvernului nr. 28/2013 confine deja lit. o), astfel ca nu se poate completa 

alineatul cu aceea§i litera.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Avand in vedere considerentele menfionate, Guvernul nu sustine , 
adoptarea acestei initiative legislative.

Cu stima,

'Lud^ic ORISAN 

PIOM-MINISTRU

SENATUL ROMANIEI

4


