
EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Lege
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

pentru modificarea si completarea Ordonani;ei de urgenta a Guvernului 
nr.4/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul bugetar

Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii proiectului de act normativ

Avand in vedere obligatiile asumate de Romania in calitate de stat membm al 
Uniunii Europene, necesitatea respectarii dreptului Uniunii Europene §i a 
deciziilor Curtii de Justitie a Uniunii Europene in actiuni in constatarea 
neindeplinirii obliga|iilor de stat membm, inclusiv necesitatea platii sanctiunilor 
pecuniare impuse RomSniei prin astfel de decizii, este necesara amendarea 
cadmlui legislativ actual.

Situatia de urgenta §i extraordinary se subsumeaza iminen^ei platii 
sanctiunilor pecuniare aplicate statului roman prin hotaryrea in cauza C-549/18, 
Comisia Europeana impotriva Romaniei - in cuantum de 3 milioane de Euro, 
precum §i riscului aplicarii de dobanzi penalizatoare in caz de neplata in termenul 
indicat prin scrisoarea Comisiei Europene nr. ARES (2020) 6083112.

Tinand cont de faptul ca un stat membm nu poate invoca situatii interne pentm 
a justifica neindeplinirea obligatiilor decurgand din calitatea de stat membm al 
Uniunii, este necesara asigurarea, in cel mai scurt timp posibil, a parghiilor 
bugetare necesare unei asemenea alocari bugetare.

Luand in considerare faptul ca aceste elemente vizeaza interesul general 
public §i constituie situatii de urgenta §i extraordinare a caror reglementare nu 
poate fi amanata, se propune reglementarea de fata.



l.Descrierea situatiei 
actuale

In contextul legislativ actual, dispozitiile nationale de 
natura bugetara nu permit dislocarea unor sume din 
bugetul de stat cu scopul de a plati sanctiunile pecuniare 
care incumba^statului romm ca urmare a condamnarii 
pronuntate de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene, 
in cadrul procedurilor de infringement.

Avem in vedere ca potrivit art. 14 alin. (1) din Legea 
privind finan^ele publice, nr. 500/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ’’cheltuielile bugetare au 
destinafie precisa §i limitata §i sunt determinate de 
autorizarile confinute in legi specifice §i in legile bugetare 
anuale.”

De asemenea, potrivit alin. (2) al aceluiasi articol, nici 
0 cheltuiala nu poate fi mscrisa in buget §i nici angajata §i 
efectuata din acesta, daca nu exista baza legala pentru 
respectiva cheltuiala.

In consecinta, se impune modificarea cadrului 
legislativ actual, astfel incat, pentru plata sanctiunilor 
pecuniare stabilite prin decizii ale CJUE in acliuni in 
constatarea neindeplinirii obligatiilor de stat membru, sa 
se stabileasca sursa de fmanlare si ordonatorul principal 
de credite prin bugetul caruia se vor efectua platile 
respective.

l.^In cazul proiectelor 
de acte normative care 
transpun 
comunitara sau creeaza 
cadrul pentru aplicarea 
directa a acesteia, se vor 
specifica doar actele 
comunitare in cauza, 
insolite de elementele 

identificare

legislafie

de ale
acestora.

2.Schimbari
preconizate

Se propune crearea cadrului legal de natura bugetara, 
prin care sa se asigure cheltuielile decurgand din plata 
sanctiunilor pecuniare aplicate statului rom^ prin 
deciziile Curtii de Justitie a Uniunii Europene (Curtea) in.



cadrul ac^iunilor de infringement, prin modificarea §i 
completarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 
4/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul 
bugetar,"apfobafa cu modificarT^in Legea nr. 215/2009, 
cu modificarile ulterioare, respectiv acoperirea acestor 
cheltuieli de catre Ministerul Finanfelor Publice, din 
sumele prevazute cu aceasta destinafie in bugetul de stat. 
Plata sancfiunilor pecuniare aplicate statului roman de 
catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene se efectueaza 
m baza hotararii Curtii de Justitie a Uniunii Europene, 
transmise Ministerului Finantelor Publice de catre 
Ministerul Afacerilor Exteme in forma comunicata de 
Curtea de Justitie a Uniunii Europene.

3.Alte informafii

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

1. 1. Impactul
macroeconomic
11. Impactul asupra 
mediului concurenfial §i 
domeniului ajutoarelor de
stat
2. Impactul asupra 
mediului de afaceri

2.1. Impactul asupra 
sarcinilor administrative
2.2. Impactul asupra 
intreprinderilor mici si 
miilocii
3.Impactul social Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
4.1mpactul asupra 
mediului

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

5.Alte informafii Nu au fost identificate
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Sectiunea a 4-a
Impactul financiar-asupra bugetului geneml consoMatratdt^^termen Fcurty 

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

Indicatori An Urmatorii 4 ani Media 
urmatorilor 
5 ani, dupa 
anul curent

curent

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

(mil lei) (mil lei) 'mil lei) mllei) 'mil lei)
l.Modificari ale 

veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care:

a) bugetul de stat, 
din acesta:

-impozit pe profit 
-impozit pe venit
b) bugete locale: 
-impozit pe profit
c) bugetul

asigurarilor sociale 
-contribulii de 

asigurari

2.Modificari ale 
cheltuielilor 
bugetare din care:

a) bugetul de stat, 
din acesta:

-cheltuieli de 
personal

-bunuri §i servicii
b) bugete locale: 
-cheltuieli de

personal
-bunuri $i servicii



c)bugetul
asigurarilor sociale 

-cheltuieli de
personal--- —~—

-bimuri §i servicii

3.Impact fmanciar, 
plus/minus, din care:

a) buget de stat
b) bugete locale

4. Propuneri pentru 
acoperirea 

cre§terilor de 
cheltuieli

5. Propuneri pentru 
acoperirea scaderilor 
de venituri

6. Calcule detaliate 
privind
fundamentarea 
modificarilor 
veniturilor §i/sau 
cheltuielilor 
bugetare

Nu este cazul

7. Alte informalii Implementarea masurilor propuse se va asigura cu 
incadrare in prevederile bugetare anuale aprobate potrivit 
legii pentru Ministeml Finantelor Publice §i cu respectarea 
planificarii bugetare pe termen mediu.  

Secdunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

l.Masuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ:

fjU



a) acte normative in vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrarii in vigoare a proiectului de act 
normativ;--------------------------------- '
b) acte normative ce urmeaza a fi 
elaborate in vederea implementarii noilor 
dispozitii.

Proiectul de act normativ nu se refera 
la acest subiect

1.1. Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legisla^ia in domeniul 
achizi^iilor publice

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legisla^ia comunitara in 
cazul proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera 
la acest subiect

S.Hotar^ ale Cuifii de Justitie a 
Uniunii Europene

Hotararea Curtii de Justitie a Uniunii 
Europene pronuntata In cauza C- 
549/18, Comisia Europeana impotriva 
Romaniei

4. Alte acte normative §i/sau documente 
intemationale din care decurg 
angajamente

Proiectul de act normativ nu se refera 
la acest subiect

5.Alte informatii Nu au fost identificate

Sectiunea a 6-a
Consultdrile efectuate in vederea elabordrii proiectului de act normativ

l.Informalii privind procesul de consultare 
cu organizalii neguvemamentale, instituite 
de cercetare §i alte organisme implicate

Proiectul de act normativ nu se 
refera la acest subiect



2.Fimdamentarea alegerii organizatiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum §i a 
modului m care activitatea acestor 
organizatii este- legata de—Gbiectivul—
proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se 
—refera-la-acest-subieet-----------

S.Consultarile organizate cu autoritatile 
administra^iei publice locale, in situa^ia in 
care actul normativ are ca obiect activitati 
ale acestor autoritati, in condiliile Hotarmi 
Guvemului nr. 521/2005 privind procedura 
de consultare a structurilor asociative ale 
autoritatilor administratiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte normative

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

Proiectul de act normativ nu se 
refera la acest subiect

5.Informalii privind avizarea de catre; 
a) Consiliul legislativ a) Proiectul de act normativ a fost 

avizat favorabil de Consiliul 
Legislativ prin avizul nr. 1192/2020.
b) Nu este cazul
c) Proiectul de act normativ a fost 
avizat favorabil de Consiliul 
Economic si Social prin avizul 
nr. 11239/2020.
d) Nu este cazul
e) Nu este cazul
f) Avizul Departamentului pentm 
Relatia cu Parlamentul 
nr,323A/16.11.2020
g) Proiectul de act normativ a fost 
dezbatut m Comisia de Dialog 
Social din data de 18.11.2020.

b) Consiliul Suprem de Aparare a Jarii
c) Consiliul Economic §i Social

d) Consiliul Concurenfei
e) Curtea de Conturi
f) Departamentul pentm Relatia cu 
Parlamentul

g) Comisia de Dialog Social

6.Alte informatii Nu au fost identificate



Sectiunea a 7-a
Activitdti de informare publico, privind elaborarea 

-siimplementareaproiectului-de-act-normativ—

l.Inforaiarea societatii
civile cu privire la 
necesitatea elaboraiii
proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ §i nota de fimdamentare 
aferenta acestuia au fost postate pe site-ul 
Ministerului Finantelor Publice m data de 
13.11.2020.

2.Informarea societatii 
civile cu privire la 
eventualul impact asupra 
mediului in urma 
implementarii proiectului 
de act normativ, precum §i 
efectele asupra sanatalii §i 
securitatii cetaleanului sau 
diversita^ii biologice

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect

3. Alte informatii Nu au fost identificate

Sectiunea a 8-a 
Mdsuri de implementare

l.Masuri de punere in aplicare a proiectului 
de act normativ de catre autoritafile 
administrative publice centrale §i/sau 
locale-infiintarea sau extinderea 
competen^ei institu^iilor existente

Proiectul de act normativ nu se 
refera la acest subiect

2.Alte informatii Nu au fost identificate



Fa^a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonan^ei de urgent a Guvemului pentru modificarea si completarea Ordonantei 
deurgenta a“Guvemulurnrr4/2009~privindTegiementarea’iinoniiasuri~iirdoineniul 
bugetar, pe care il supunem Parlamentului spre adoptare.

Ar^S’oim
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TABEL COMPARATIV ACTE NORMATIVE IN VIGOARE CU PROPUNERILE DE 
MODIFICARE SI COMPLETARE A OUG Nr.4/2009 PRIVIND REGLEMENTAREA

UNOR MASURI IN DOMENIUL BUGETAR
ObservatiiText propus spre 

m od if i ca re/co m p leta re
Nr. Text Tn vigoare
crt.

„(1) Cheltuielile privind despagubirile, 
inclusiv cele provenite din aplicarea 
legislatiei privind creantele fiscale 
administrate de Ministerul Finantelor 
Publice si Agentia Nationala de 
Administrare Fiscala, alte daune 
stabilite ca fiind datorate de Ministerul 
Finantelor Publice si de Agentia 
Nationala de Administrare Fiscala, m 
nume propriu sau in reprezentarea 
intereselor statului, pe baza

Se propune
crearea 
cadrului legal 
de natura 
bugetara, prin 
care sa se 
asigure 
cheltuielile 
decurgand din 
Plata
sanctiunilor>
pecuniare 
aplicate 
statului roman 
prin deciziile 
Curtii i de

j

Justitie>
Uniunii 
Europene 
(Curtea) m
cadrul

Art.12 (1) Cheltuielile privind despagubirile, 
inclusiv cele provenite din aplicarea legislatiei 
privind creantele fiscale administrate de 
Ministerul Finantelor Publice §i Agentia 
Nationala de Administrare Fiscala, alte daune 
stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finantelor 
Publice §i de Agentia Nationala de Administrare 
Fiscala, in nume propriu sau in reprezentarea 
intereselor statului, pe baza hotararilor executorii 
ale instantelor judecatore§ti sau arbitrale, 
cheltuielile rezultate m urma solutionarii de catre 
Ministerul Finantelor Publice, pe cale amiabila, hotararilor executorii ale instantelor 
in conditiile Legii nr. 192/2006 privind medierea judecatoresti sau arbitrale, cheltuielile 
§i organizarea profesiei de mediator, cu rezultate Tn urma solutionarii de catre
modificarile §i completarile ulterioare, a Ministerul Finantelor Publice, pe cale
diferendelor ivite Tn activitatea sa, precum §i amiabila, Tn conditiile Legii 
obligatiile bane§ti ale statului roman, nascute din nr. 192/2006 privind medierea si 
aplicarea Conventiei europene a drepturilor organizarea profesiei de mediator, cu 
omului §i constatate prin acorduri de solufionare modificarile si completarile ulterioare, 
amiabila, prin decizii ale Comitetului Miniftrilor a diferendelor ivite Tn activitatea sa, 
Consiliului Europei §i hotarari ale Curtii precum si obligatiile banesti ale

1.

a

* :



statului roman nascute din aplicarea 
Conventiei europene a drepturilor 
omului si constatate prin acorduri de 
solutionare amiabila, prin decizii ale
Comitetului Ministrilor Consiliului

1

Europei si hotarari ale Curtii 
Europene a Drepturilor Omului, 
precum si sanctiunile pecuniare 
aplicate statului roman de catre 
Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
se acopera de catre Ministerul 
Finantelor Publice, pe baza de 
documente legale, din sumele 
prevazute cu aceasta destinatie in 
bugetui de stat.”.

actiunilor de
j

infringement.
Europene a Drepturilor Omului, se acopera de 
catre Ministerul Finantelor Publice, pe baza de 
documente legale, din sumele prevazute cu 
aceasta destinatie m bugetui de stat.

prin
modificarea si

j

completarea 
Ordonantei de
urgenta 
Guvernului 
nr.4/2009 
privind 
reglementarea 
unor masuri m 
domeniul 
bugetar, 
aprobata cu 
modificari prin 
Legea
nr.215/2009,
cu modificarile
ulterioare,
respectiv
acoperirea
acestor
cheltujeli de 
catre | 
Ministerul 
Finantelor

j

Publice, din 
sumele
prevazute cu

a

(2) Din sumele prevazute Tn bugetui 
Ministerului Finantelor Publice pentru 
despagubiri civile, precum §i pentru cheltuieli 
judiciare §i extrajudiciare derivate din actiuni m 
reprezentarea intereselor statului, potrivit 
dispozitiilor legale, se asigura fi fondurile 
necesare pentru:

a) aplicarea prevederilor Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind 
regimul metalelor pretioase §i pietrelor pretioase 
m Romania, aprobata cu modificari §i completari 
prin Legea nr. 261/2002, republicata, cu 
modificarile §i completarile ulterioare;

Nemodificat

O'a

I



aceasta 
destinatie m

j

bugetui de 
stat. Plata
sanctiunilor

1

pecuniare 
aplicate 
statului roman 
de catre 
Curtea de 
Justitie 
Uniunii
Europene se 
efectueaza in 
baza hotararii 
Curtii

i

Justitie
j

Uniunii 
Europene, 
transmise

(S'^l) „Prin documente legale in baza Ministerului 
carora Ministerul Finantelor Publice Finantelor 
acopera sanc^unile pecuniare Publice de
aplicate statului roman prin hotarari catre ' 
ale Curtii de Justitie a Uniunii Ministerul 
Europene, in sensul alin.(1) al Afacerilor 
prezentului articol, se inteleg deciziile Externe Tn
acestei instante UE, transmise forma 
Ministerului Finantelor Publice de comunicata de
catre Ministerul Afacerilor Externe, in Curtea de

b) suportarea despagubirilor, a cheltuielilor 
judiciare §i extrajudiciare derivate din actiuni Tn 
care Guvernul Romaniei este parte; 
c) aplicarea prevederilor art. alin. (4) din 
titiul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma Tn 
domeniile proprietatii §i justitiei, precum §i unele 
masuri adiacente, cu modificarile §i completarile 
ulterioare.

(3) Pe masura necesitatilor de finanfare 
prevazute la alin. (2) lit. b), se autorizeaza 
Ministerul Finantelor Publice, la solicitarea 
Secretariatului General al Guvernului, sa 
introduca modificarile corespunzatoare Tn 
bugetui de stat §i Tn bugetele celor 2 ordonatori 
principal! de credite, Tn scopul asigurarii 
creditelor bugetare Tn limita carora vor fi 
efectuate platile.

a

Nemodificat

de
a

II
A /■

s



forma comunicata de Curtea de 
Justitie a Uniunii Europene.”.

Justitie
j

Uniunii
Europene.

a

(4) In vederea asigurarii fondurilor prevazute la 
alin. (2) lit. c), se autorizeaza Ministerul 
Finantelor Publice sa introduca modificarile 
corespunzatoare m volumul §i in structura 
veniturilor §i cheltuielilor bugetului de stat, 
precum §i Tn volumul §i Tn structura bugetului 
Ministerului Finantelor Publice, in functie de 
incasarea dividendelor aferente actiunilor 
detinute de stat la Fondul "Proprietatea".

Nemodificat
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