
EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1
Titlulproiectului de act normativ

Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu flnantare din fonduri 

europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioada de
programare 2014-2020

Secfiunea 2
Motivul emiterii actului normativ

Proiectele de infrastructura sunt investitii publice de 
importan^a strategic^ pentru Romania, care asmodificareigura 
cre^terea calitatii vietii, conectivitatea cu coridoarele de 
transport transeuropene §i cre§terea mobilita^ii popula^iei a 
marfurilor. Intarzierea implementarii proiectelor de 
infrastructura are impact direct asupra pierderii de sume alocate 
Romaniei prin Programul Operational Infrastructura Mare 
(POIM), context care impune reglementarea in regim de urgenta 
a unor masuri pentru diminuarea acestei categorii de rise.

Pentru anul 2020 riscul de dezangajare la nivelul tuturor 
programelor operationale este in valoare de 2.154,81 mil. euro, 
iar cele mai mari valori ale riscului de dezangajare sunt 
inregistrate la nivelul Programului operational Infrastructura 
Mare cu valoarea de 778,17 mil. euro si Programului 
operational Regional cu valoarea de 740,13 mil euro. Riscul de 
dezangajare actioneaza deindata, la sfarsitul anului calendaristic 
prin dezangajarea automata a sumelor din bugetul UE alocat 
Romaniei.

Riscul de dezangajare este concentrat in cea mai mare parte 
in zona proiectelor de infrastructura de transport, energie, mediu 
si in zona proiectelor de dezvoltare regionala.

Aceste proiecte de infrastructura sunt^sezSKi^eif-.^ 
implementarea lor concentrandu-se in perioada m^ie^|)2,0'^-^;|^ \

1. Descrierea 
situatiei actuale

' I;
1



noiembrie 2020. Executarea lucrarilor depinde pe de o parte de 
temperatura exterioara si de starea vremii, deoarece in functie 
de aceasta se organizeaza santierele de catre executantii de 
lucrari, iar pe de alta parte de contractele de achizitie publica
legal incheiate. ___ - - - _ . -

ReglementMe legale m vigoare, interne §i internationale, §i 
necesitatea asigurMi cadrului legal §i a conditiilor necesare 
realizarii obiectivelor §i a obligatiilor asumate de catre Romania 
reprezinta contextul care impune reglementarea in regim de 
urgen^a a unor masuri pentru implementarea proiectelor cu 
finantare din fonduri europene nerambursabile, in vederea 
evitarii riscului de dezangajare pentru anul 2020.

1 ’ In cazul 
proiectelor de acte 
normative care 
transpun legislatie 
comunitara sau 
creeaza cadrul 
pentru aplicarea 
directa a acesteia.
2. Schimbm 
preconizate

In conditiile necesitatii asigur^ii imbunatatirii cadrului 
de implementare a proiectelor de infrastructura finantate prin 
fonduri europene, in vederea evitarii dezangajarii la nivelul 
POIM si POR, se impune reglementarea acestor masuri.

.A*

In conformitate cu Anexa I din Cadrul pentru ajutoarele 
de stat pentru cercetare, dezvoltare si inovare (2014/C 198/01) 
sunt eligibile pentru finantare costurile de amortizare 
corespunzatoare duratei proiectului, calculate in baza bunelor 
practici contabile. Prevederile nu contravin reglementarilor in 
domeniu ajutorului de stat, in situatia in care procedura de 
amortizare accelerata speciala se inscrie in prevederile bunelor 
practici contabile asa cum se mentioneaza in Anexa I din 
regulamentul european in domeniul ajutorului de stat pentru 
cercetare, dezvoltare si inovare. Amortizarea accelerata este 
justificata de faptul ca aceeasi valoare a amortizarii 
corespunzatoare duratei proiectului va fi atrasa din fonduri 
europene intr-un timp mai scurt, prin similitudine cu proiecte 
implementate de beneficiari privati, contribuind la reducerea sau 
evitarea riscului de dezangajare.
_____In cazul proiectelor care cad si sub incidenta ajutoruluilde
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stat, cheltuielile cu expertii tehnici pe proiecte ar putea fi 
eligibile daca sunt acordate in cadrul unei scheme distincte, care 
poate fi o schema de minimis.

Astfel, pentru a se asigura o implementare mai eficienta si 
eficace se reglementeaza o serie de masuri, dupa cum urmeaza:

-Tratarea rezervelor de implementare, similar cu 
prevederile OUG nr.83/2016, privind unele masuri de 
eficientizare a implementarii proiectelor de infrastructura de 
transport, unele masuri in domeniul transporturilor, precum si 
pentru modificarea si completarea unor acte normative;

- Asigurarea unui flux financiar corespunzator (cesiunea de 
creante, plata subcontractorilor). Cesiunea de creante se face cu 
respectarea prevederilor art. 6^ din Ordonanta de urgenta a 
Guvemului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea 
resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu 
modificarile si completMe ulterioare, pentru a asigura 
lichiditatile necesare implementarii proiectelor de infrastructura 
sau pentru derularea oricaror operatiuni necesare implementmi 
proiectelor cu acordul autoritatii contractante sau a 
antreprenorului general, dupa caz. Prin plata directa catre 
subcontractori se urmareste evitarea rezilierii contractelor de 
lucrari, asigurarea implement^ii in ritmul stabilit in contracted 
de lucrari, implementarea unor masuri prin care sa se evite 
utilizarea sumelor platite antreprenorului in alte scopuri decat 
cele legate in mod direct de implementarea contractului si plata 
materialelor, echipamentelor si subcontractorilor, introducerea 
unui mecanism de decontare direct cu subcontractorii, cu 
acordul antreprenorului general, in scopul fluidizarii platilor si 
evitarii riscului de dezangajare la finalul anului 2020;

- Implementarea proiectelor de infrastructura finantate din 
fonduri europene, de catre unitati administrativ-teritoriale 
(UAT), Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) sau de 
catre acestea in parteneriat cu CNAIR. Lista proiectelor pentru 
care se va delega implementarea catre unitati administrativ- 
teritoriale se va aproba prin ordin al ministrului transporturilor, 
infrastructurii si comunicatiilor, cu avizul Ministerului 
Fondurilor Europene,

- Implementarea proiectelor de infrastructura finantate din 
fonduri europene de catre structurile teritoriale/ regionale ale 
administratorilor-legal! CNAIR / CNCF CFR, in parteneriat cu
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autoritatile publice locale, dupa caz, lista activitatilor care vor fi 
executate pentru implementarea acestor proiecte fiind detaliata 
in proiectul de ordonanta de urgenta;

- Gestionarea eficienta a proiectelor (trecerea la articole 
comasate, masuri pentm relocarea de utilitati care situate pe 
amplasamentele proiectelor),

In ceea ce priveste relocarea utilitatilor, proiectantul 
intocmeste antecalculatia de costuri necesara pentru relocarea 
de utilitati in baza careia administratorul de 
infrastructurMmplementatorul vireaza sumele necesare 
executarii lucrarilor de relocare catre operatorii de 
transport/distributie a gazelor naturale/energie electrica, in baza 
contractelor de executie lucrari incheiate in conditiile legii cu 
operatorii economici autorizati in domeniul respectiv.

Dupa executarea lucrarilor de relocare a utilitatilor, suma 
acordata trebuie justificata in baza unei note justificative a 
cheltuielilor efective realizate.

Mecanismul si detaliile privind calculele si justificarile se 
vor stabili in conventia de relocare a utilitatilor pentru 
transportul si distributia energiei electrice/gazelor naturale 
(plati, termene, justificari cheltuieli, etc.),

- Amortizarea accelerata in cazul proiectelor finantate prin 
scheme de ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare, in scopul 
atragerii in primul an a amortizarii aferente intregii perioade de 
implementare a proiectului,

- Angajarea expertilor tehnici necesari implementarii 
proiectelor finantate din fonduri europene,

- Autorizarea si avizarea unor modificari ale proiectelor 
finantate din fonduri europene si stabilirea unor masuri pentru 
facilitarea accesului pe teren in cazul relocarii de utilitati si 
executiei lucrarilor de foraje geotehnice, puturi deschise/de 
vizitare, alte investigatii geotehnice, necesare pentru elaborarea 
studiilor geotehnice parte integranta a Studiilor de 
Prefezabilitate, Studii de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de 
executie, etapa DALI (Detalii de Avizare a Lucrarilor de 
Interventie) pentru proiectarea, modernizarea, constructia 
lucrarilor de investitii sau de infrastructura de utilitate publica 
sau privata,

- In cazul in care Certificatele interimare de plata cuprind 
si lucr^i nerecunoscute de catre autoritatile contractante, se
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prevede plata lucrarilor real executate de antreprenori, m baza 
masuratorilor realizate si recunoscute de autoritatile 
contractante, cu refacerea Certificatelor interimare de plata 
respective.

Avand in vedere analizele efectuate la nivelul autoritatilor 
de management, precum si la nivelul ministerelor de resort, 
precum §i concluziile rezultate in urma intMnirilor cu 
reprezentantii autoritatilor locale, modificMe propuse vor 
asigura diminuarea riscului de dezangajare.

Comasarea articolelor de deviz este una dintre posibilele 
masuri de simplificare a implementMi proiectelor, respectiv 
necesitatea simplificarii modalitatilor de gestiune la toate 
nivelurile, precum si pentru a simplifica si consolida orientarea 
catre rezultate a fondurilor, avand in vedere prevederile pet. 49 
si 96 din preambulul Regulamentului CE nr. 1303/2013 de 
stabilire a unor dispozitii comune. De asemenea, au fost avute in 
vedere si cerintele din preambulul acestui regulament care fac 
referire la scopul general de a reduce sarcina administrativa 
asupra beneficiarilor si principiul proportionalitatii.

Transferal unor activitati catre unitatile administrativ 
teritoriale nu presupune cedarea permanenta a unor obligatii de 
furnizare a unor servicii publice, ci delegarea unor sarcini 
operationale, respectiv realizarea unor activitati punctuale, clar 
definite si cu caracter temporar pentru sustinerea capacitatii 
CNAIR si CNCFR de a implementa proiectele de infrastructura 
de transport conform graficelor de implementare, in scopul 
evitarii dezangajarii.

Administratorul de infrastructura rutiera CNAIR, precum 
si administratorul de infrastructura de transport feroviar 
CNCFK, pe de o parte si autoritatile publice locale direct 
interesate pe de alta parte, pot forma parteneriate in vederea 
implementarii proiectelor de infrastructura de transport 
rutier/feroviar cu fmantare din fonduri europene.

In cazul implementarii proiectelor in parteneriat, odata cu 
propunerea transmisa CNAIR/CNCFR de a implementa proiecte 
de infrastructura in parteneriat, UAT/ADI trebuie sa 
fundamenteze capacitatea de implementare a proiectelor 
respective, prin raportare la categoriile de activitati pe care 
UAT/ADI propun sa le deruleze in cadrul proiectelor respective. 
Lista proiectelor de infrastructura care pot fi implementate in
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parteneriat se aproba prin ordinul ministrului transporturilor, 
infrastructurii si comunicatiilor, cu avizul Ministerului 
Fondurilor Europene, dupa verificarea capacitatii de 
implementare a proiectelor respective. Aceasta abordare va 
asigura mdeplinirea obiectivelor proiectelor de infrastructura.

In cazul implementarii proiectelor pe baza de protocol, 
mtrucat calitatea de beneficiar al contractului de finantare 
ramane administratorilor de infrastructura, responsabilitatea 
finala a indeplinirii obiectivelor proiectelor de infrastructura va 
apartine tot acestora, masurile dispuse avand rolul de 
eficientizare si de sustinere a capacitatii beneficiarilor.

Ca urmare a exprimarii vointei exprese de catre unitatile 
administrativ teritoriale, preluarea implementarii proiectelor de 
infrastructura se va face prin semnarea unui protocol de 
implementare a proiectului, cu preconditia ca aceste proiecte sa 
fi fost incluse in lista proiectelor de infrastructura aprobata prin 
ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii si 
comunicatiilor, cu avizul Ministerului Fondurilor Europene.

In cadrul acestor proiecte specifice de infrastructura 
interesul local se poate identifica, intrucat este clar integrat in 
interesul national. Astfel, dezvoltarea unor elemente de 
infrastructura nationala specifice contribuie atat la dezvoltarea 
socio-economica a unor comunitati locale, fiind si pMi 
esentiale ale unui sistem national de infrastructura care 
deserveste dezvoltarea economica la nivelul intregii tari.

Referitor la preluarea de catre UAT/ADI a unor lucrari de 
infrastructura de la CNAIR/CNCFR si capacitatea acestor 
beneficiari/implementatori de a asigura implementarea 
corespunzatbare a unor proiecte de infrastructura de acesta 
anvergura mention^ ca aceste solutii au fost identificate in 
scopul sustinerii activitatii CNAIR si CNCFR, pentru 
implementarea proiectelor de infrastructura de transport rutier, 
respectiv feroviar, fiind luat in considerare faptul ca unitatile 
administrativ teritoriale au demonstrat in multe cazuri o
performanta ridicata in pregatirea de proiecte cu finantare 
europeana, precum si in implementarea acestora. De asemenea, 
unitatile administrativ teritoriale au un interes crescut in 
dezvoltarea infrastructurii de transport care sa asigure legaturile 
la TEN-T, precum si pentru dezvoltarea de proiecte de transport 
intermodal. Un alt aspect care a condus la identificarea solutiei

I
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de implementa proiecte privind infrastructura de transport cu 
sprijinul DAT o reprezinta interesul direct al acestora de a 
diminua pe cat posibil nivelul de poluare datorat traficului din 
interiorul localitatilor opt^d pentru incurajarea transportului 
ecologic (trenuri urbane, trenuri metropolitane sau alte solutii 
identificate prin studiile de trafic elaborate in acest sens) si 
dirijarea traficului de tranzit pe variante ocolitoare.

Prin promovarea masurilor propuse se asigura astfel 
conditiile pentru buna implementare a proiectelor finantate din 
fonduri europene din sectoarele de transport, mediu si energie, 
dezvoltare urbana, regenerare urbana, eficienta energetica si 
iluminat public, care contribuie la:

- reducerea emisiilor de carbon, prin dezvoltarea unei 
mobilitati curate, sigure si conectate;

- asigurarea accesului populatiei la retele de alimentare cu 
apa si evacuarea apelor uzate;

- eficienta energetica, prin dezvoltarea capacitatilor de 
producere a energiei regenerabile.

In ceea ce priveste angajarea de expert! pentru 
implementarea proiectelor de infrastructura, mentionam ca 
masura vine in scopul sustinerii activitatii CNAIR si CNCFR, 
precum si a altor beneficiari, in contextul evit^ii riscului de 
dezangajare, Hind o masura urgenta pentru implementarea 
careia este necesar a se efectua cheltuieli cu expertii angajati, 
timpul ramas pana la sfteitul anului 2020 cand actioneaza 
dezangajarea automata nefiind suficient pentru implementarea 
unor masuri efective de int^re a capacitatii institutionale. 
CNAIR si CNCFR implementeaza la aceasta data proiectele 
finantate prin POM, actioneaza pentru mchiderea ISPA si 
POST 2007-2013 si mcearca sa pregateasca proiecte pentru a se 
finanta in viitoarea perioada de programare. Desi personalul 
CNAIR si CNCFR este bine pregatit, capacitatea este 
insuficienta si solatia fezabila pentru moment o reprezinta 
angajarea de expert! in afara organigramelor, iar cheltuielile pot 
fi rambursate in cadrul programelor operationale. Acesti expert! 
nu limiteaza posibilitatea CNAIR si CNCFR de a intreprinde in 
paralel masuri de intarire a capacitatii institutionale.

In contextul importantei respectarii legislatiei in domeniul 
protectiei mediului pentru proiectele de infrastructura definite 
conform prevederilor proiectului de ordonanta de ujg^nta,^ este
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necesara finalizarea cu prioritate a etapelor procedurale ce intra 
in finalizarea actului de reglementare, in cazul modificarilor 
oricaror solutii tehnice care nu afecteaza habitate naturale 
prioritare/specii prioritare si nu se afla in arii naturale protejate 
sau in vecinatatea acestora.Au fost introduse prevederi in scopul 
reducerii perioadei de relocare a utilitatilor care vizeaza 
exproprierile si drepturile de superficie, uz si servitute asupra 
imobilelor afectate in zona lucrarilor definitive, temporare, 
terenuri afectate de lucrarile de relocare utilitati, organizare de 
santier, fara ca aceasta enumerare sa fie exhaustiva. Aplicarea 
acestor prevederi conduce la implementarea proiectelor in 
conformitate cu graficele de executie, aspect ce se va reflecta in 
efectuarea platilor si implicit in reducerea riscului de 
dezangajare a fondurilor europene. In lipsa aplicarii prevederilor 
propuse nu se vor solutiona problematicile/blocaje in relocarea 
utilitatilor, astfel incat vor conduce la riscuri crescute in 
implementare si in platile aferente executiei lucrarilor.

De asemenea, este necesara asigurarea sumelor aferente 
ajustarilor de pret intrucat nu pot fi lansate procedurile de 
achizitii, preturile actuale fund substantial mai mari decat cele 
estimate la incheierea contractelor de finantare, mai ales ca 
urmare a majorarii salariilor in domeniul constructiilor, dar si ca 
urmare a cresterii preturilor in domeniul constructiilor. Pana la 
modificarea contractelor de finantare este necesara asigurarea 
sumelor astfel incat facturile sa se plateasca beneficiarilor la 
valoarea totala eligibila solicitata de beneficiari, urmand ca 
dupa modificarea ordinelor de finantare/contractelor de 
finantare, sa se ramburseze bugetului de stat procentul de 
cofinantare europeana nerambursabila, precum si contributia 
beneficiarilor, dupa caz.

Orice int^ziere a lansarii procedurilor de achizitii 
conduce automat la int^zieri ale platilor si rambursarilor, deci 
creste riscul de dezangajare a sumelor alocate Romaniei.

Prin Regulamentul (UE) 558/2020 2020/558 al
Parlamentului European si al Consiliului din 23 aprilie 2020 de 
modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 si (tJE) nr. 
1303/2013 au fost prevazute masuri specifice de asigurare a 
unei flexibilitati exceptionale pentru utilizarea fondurilor 
structural si de investitii europene ca reactie la epidemia de 
CQVID-19, prin care se instituie masuri exceptionaleX^iitru
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utilizarea fondurilor europene, structurale si de investitii ca 
reactie la epidemia de COVID-19. Astfel, autoritatile de 
management pentru programele operationale din cadrul politicii 
de coeziune pentru care exista rise de dezangajare la sf&'situl 
anilor 2020 si 2021 sunt autorizate sa ia toate masurile legale ce 
se impun pentru evitarea acestui rise prin modificarea 
programelor operationale, astfel meat pentru cheltuielile 
declarate m cererile de plata transmise Comisiei Europene m 
cursul exercitiului contabil care incepe la 1 iulie 2020 si se 
incheie la .30 iunie 2021, sa se aplice o rata de cofinantare 
europeana de 100 %.

Propunerea de modificare a Programului Operational 
Infrastructura Mare pentru includerea UAT/ADI ca beneficiari a 
fost maintata Comisiei Europene prin sistemul electronic SEC m 
data de 05.06.2020, iar modificarile de program si eligibilitatea 
cheltuielilor cu noile categorii de beneficiari sunt aplicabile de 
la data transmiterii propunerii de modificare a programului 
operational prin SEC, chiar daca decizia CE de modificare a 
programului se emite ulterior.

3. Alte informatii Nu au fost identificate.

Seefiunea 3
Impactul socioeconomic alproiectului de act normativ

1. Impactul 
macroeconomic

Proiectul de actul normativ are impact macroeconomic, 
contribuind la dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu 
si energie, care imbunatateste accesul populatiei si al 
mediului de afaceri la reteaua de transport si sustine 
dezvoltarea durabila in vederea atingerii tintelor privind 
neutralitatea climatica a Romaniei.

1^1. Impactul 
asupra mediului 
concurenlial §i 
domeniului

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra 
mediului de 
afaceri

Prezentul act normativ asigura conditiile pentru modemizarea 
dezvoltarea accelerata a sistemului de transport, 

preconditie esentiala pentru dezvoltarea economica a tarii.
3. Impactul social Nu au fost identificate.
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4. Impactul asupra 
mediului

Prezentul act normativ asigura conditiile pentru buna 
implementare a proiectelor finantate din fonduri europene din 
sectoarele de transport, mediu si energie, care contribuie la:

reducerea emisiilor de carbon, prin dezvoltarea unei 
mobilitati curate, sigure si conectate;

asigurarea accesului populatiei la retele de alimentare cu 
apa si evacuarea apelor uzate.

eficientizarea energetica, prin dezvoltarea capacitatilor de 
producere a energiei regenerabile.

5. Alte informatii Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Secfiunea4
Impactul financiar asupra bugetului general consolidate atdt pe termen scurt, 

pentru anul curent, cat §i pe termen lung (5 ani)

- mii lei -
Media 

pe 5 aniIndicatori Anul curent Urmatorii ani

1 2 3 4 5 6 7
2020 2021 2022 2023 2024

1. ModiHcari 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

bugetulc)
asigurdrilor 
sociale de stat:
(i) contribu^ii de
asigurari
2. Modificari ale tkSi .V
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6. Calcule 
detaliate privind 
fundamentarea 
modificarilor 
veniturilor ^i/sau 
cheltuielilor
bugetare
7. Alte informatii Nu exista impact suplimentar asupra Bugetului de stat.

Secfmnea 5
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoare

1. Masuri a) Acte normative m vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, 
ca urmare a intrarii in vigoare a proiectului de act normativ: nu 
este cazul.

normative 
necesare pentru 
aplicarea 
prevederilor 
proiectului de act 
normativ: 
a) acte normative 
in vigoare ce vor fi 
modificate 
abrogate, 
urmare a intrarii in

b) Acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea 
implementarii noilor dispozitii - cele prevazute la art. 5 alin. 
(4), art.6 alin. (3), art. 7 alin. (4) si art. 25 din proiectul de 
ordonanta de urgenta.

'■■V

A

*;
sau
ca

vigoare 
proiectului de act 
normativ;
b) acte normative 
ce urmeaza a fi 
elaborate 
vederea

a

Ain

implementarii 
noilor dispozitii.
2. Conformitatea Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
proiectului de act 
normativ 
legislatia 
comunitara in 
cazul proiectelor 

transpun

cu

care

12



prevederi
comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.3. Masuri 
normative 
necesare aplicmi 
directe a actelor 
normative 
comunitare
4. Hotarari ale 
Curtii de Just4ie a 
Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Alte acte 
normative §i/sau 
documente

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

intema^ionale din 
decurgcare

angajamente
6. Alte informatii Nu au fost identificate.

Secfiunea 6
Consultdrile efectuate in vederea elabordrii proiectului de act normativ

Informatii 
privind procesul 
de consultare cu 
organizatii 
neguvemamentale, 
institute 
cercetare si alte 
organisme 
implicate

1.
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

de

2. Fundamentarea 
alegerii
organizatiilor cu 
care a avut loc 
consultarea, 
precum §i a 
modului in care

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
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activitatea acestor 
organizatii 
legata de obiectul 
proiectului de act 
normativ

este

A fost realizata procedura de consultare in conformitate cu 
prevederile Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si ale Hotararii Guvemului nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 
autoritalilor administraliei publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative.

Consultarile3.
organizate 
autoritalile 
administra^iei 
publice locale, in 
situalia in care 
proiectul de act 
normativ are ca

cu

obiect activitaji ale 
acestor .*autoritati, 

condiliilein
Hotararii 
Guvemului 
521/2005 privind 
procedura de
consultare 
stmcturilor 
asociative ale
autoritatilor 
administra|iei 
publice locale la 
elaborarea

nr.

a

proiectelor de acte 
normative

4. Consultarile 
desfa§urate in 
cadml consiliilor 
interministeriale, 
in conformitate cu 
prevederile 
Hotararii
Guvemului nr. 750 
/ 2005 privind

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
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constituirea
consiliilor
interi^nisteriale
permanente

5. Informatii 
privind avizarea de 
catre:
a) Consiliul 
Legislativ
b) Consiliul 
Suprem de 
Aparare a Jarii
c) Consiliul 
Economic §i 
Social
d) Consiliul 
Concuren^ei
e) Curtea de 
Conturi

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de Consiliul 
Legislativ prin avizul nr.591/2020.

Consiliul Concuren^ei a transmis adresa nr.6122/2020.

6. Alte informatii Nu au fost identificate.

Secfiunea 7
Activitdfi de informare publicd privind elaborarea §i implementarea proiectului de

act normativ

1. Informarea 
societalii civile cu 
privire 
necesitatea 
elaborarii 
proiectului de act 
normativ

Prezentul proiect de act normativ respecta prevederile art. 7 
alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala 
m administratia publica, republicata, si a fost publicata in 
dezbatere publica pe pagina de internet a Ministerului 
Fondurilor Europene la data de 07.05.2020.

la

15



Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.Informarea 
societa^ii civile cu 
privire 
eventualul impact 
asupra mediului m 
urma
implementarii 
proiectului de act 
normativ, precum 
§i efectele asupra 
sanata^ii 
securitatii 
cetatenilor 
diversita^ii 
biologice

2.

la

§1

sau

3. Alte informa^ii Nu au fost identificate.

Secfiunea 8
Mdsuri de implementare

Autoritajile responsabile cu implementarea masurilor cuprinse 
in proiectul de act normativ sunt, in principal, autorita^ile 
administra^iei publice centrale, respectiv:

Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Transporturilor, 
Infrastructurii si Comunicatiilor, Ministerul Finantelor Publice, 
Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltmi si Administratiei, 
Secretariatul General al Guvemului si autoritati ale 
administratiei publice locale interesate

1. Masurile de 
punere in aplicare 
a proiectului de act 
normativ de catre 
autoritajile 
administratiei 
publice centrale §i 
/sau locale - 
infiintarea unor 
noi organisme sau 
extinderea 
competentelor 
institutiilor 
existente

2. Alte informatii Nu au fost identificate.
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¥a\a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanjei de urgenja a Guvemului privind unele masuri pentru implementarea 
proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de 
dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020, pe care il supunem 
Parlamentului spre adoptare.
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