
EXPUNERE DE MOTIVE

1. Titlul proiectului de act normativ

LEGE
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1999 privind mfiintarea I^colii 

Superioare de Aviatie Civila si abrogarea art. X alin. (4) din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 83/2016 privind unele masuri de eficientizare a implementarii 

proiectelor de infrastructura de transport, unele masuri in domeniul transporturilor, 
________ precum $i pentru modificarea $i completarea unor acte normative

2. Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea 
situa^iei actuale

§coala Superioara de Aviatie Civila, institute publica in 
subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, a fost infiintata 
si functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 15/1999, cu 
modificarile §i completarile ulterioare.

In conformitate cu art. 2 alin. (4) din OG nr. 15/1999, “§coala se 
fmanteaza din venituri proprii, surse atrase §i din fonduri alocate de la 
bugetul de stat”. De asemenea, la art. 6 alin. (1) se prevede ca 
„finanlarea cheltuielilor pentru funclionarea §colii, precum §i a 
cheltuielilor de investi^ii, retehnologizare §i achizitionare material 
aeronautic se asigura din surse proprii, surse atrase §i, in completare, din 
fonduri alocate cu destinalie speciala de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Transporturilor, Constructiilor §i Turismului”, avandu-se in 
vedere ca la data infiintarii Scolii exista un fond special al aviatiei civile.

Prin Legea nr. 392/2006, Ordonanta Guvernului nr. 47/1998 
privind constituirea §i utilizarea fondului special al aviatiei civile a fost 
abrogata, astfel incat, art. 6 din OG 15/1999 a devenit inaplicabil, 
finantarea §colii Superioare de Aviatie Civila efectuandu-se exclusiv in 
conformitate cu dispozitiile art. 2 alin. (4) din OG nr. 15/1999.

In conformitate cu art. X alin. (4) din OUG nr. 83/2016 privind 
unele masuri de eficientizare a implementarii proiectelor de infrastructura 
de transport, unele masuri in domeniul transporturilor, precum §i pentru 
modificarea §i completarea unor acte normative, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ’’incepand cu anul 2019, de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si 
Comunicatiilor, in limita creditelor bugetare prevazute prin legile 
bugetare anuale, pot fi alocate Scolii Superioare de Aviatie Civila 
transferuri de capital necesare finantarii investitiilor pentru desfasurarea 
activitatii acesteia.”



1^ In cazul 
proiectelor de acte 
normative 
transpun legisla^ie 
comunitara 
creeaza cadrul 
pentru aplicarea 
directa a acesteia, se 
vor specifica doar 
actele comunitare in 
cauza, insotite de 
elementele de
identificare ale 
acestora

Nu este cazul.

care

sau

2. Schimbari 
preconizate

Potrivit art. 62 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute 3 forme 
de finantare a cbeltuielilor curente §i de capital a institutiilor publice, 
respectiv:

a) integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, 
bugetele fondurilor speciale, dupa caz;

b) din venituri proprii §i subven^ii acordate de la bugetul de stat, 
bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa
caz;

c) integral, din veniturile proprii.
Avand in vedere ca nu se mai justifica mentinerea dispozitiilor art. 

6 din OG 15/1999 si pentru a clarifica si a elimina orice interpretare cu 
privire la forma de finantare a cbeltuielilor cu functionarea Scolii 
Superioare de Aviatie Civila, se propune (i) reformularea art. 2 alin. (4) 
din OG 15/1999 astfel incat sa corespunda cu forma de finantare 
prevazuta la art. 62 alin.(l) lit. (b) din Legea 500/2002 privind finantele 
publice si (ii) abrogarea art. 6.

De asemenea, avand in vedere forma de finantare a Scolii 
Superioare de Aviatie Civila, se propune:

- modificarea art. 4 din O.G. 15/1999 prin reducerea la 5 a 
numarului membrilor consiliului de conducere, prevazuti la alin. (1), 
pentru diminuarea costurilor cu functionarea Scolii;

- modificarea art. 5 pentru a stabili modalitatea de aprobare a 
bugetului §colii;

- modificarea art. 10 pentru a reglementa modalitatea de salarizare a 
personalului Scolii, potrivit prevederilor din Legea - cadru 153/2017 
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile 
§i completarile ulterioare.

Odata cu modificarea alineatului (4) al art. 2 din O.G. 15/1999 este 
necesara si abrogarea art. X alin.(4) din OUG 83/2016, pentru a elimina 
suprapunerile legislative.



3. Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul macro-economic Nu este cazul.
1^ Impactul asupra mediului concurenlial §i 
domeniului ajutoarelor de stat

Nu este cazul.

2. Impactul asupra mediului de afaceri Nu este cazul.

1}. Impactul asupra sarcinilor administrative Nu este cazul.

2^. Impactul asupra intreprinderilor mici si mijlocii Nu este cazul.

3. Impactul social Nu este cazul.
4. Impactul asupra mediului Nu este cazul.
5. Alte informalii Nu au fost identificate.

4. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, 
pentru anul curent, cat §;i pe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei -
Indicatori Urmatorii 4 ani Media 

pe 5
Anul
curent

am
2021 2022 2023 2024 2025

1. Modificari 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) contributii de asigurari

2. Modificari ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care: 

a). buget de stat, din acesta: 
(i) cheltuieli de personal 

bunuri §i servicii(ii)
b) bugete locale:

(i) cheltuieli de personal 
bunuri §i servicii

c) bugetul asigurarilor sociale de
(ii) iPr:stat:



(i) cheltuieli de personal 
bunuri $i servicii(ii)

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

Nu este cazul.

a) buget de stat
b) bugete locale

4. Propuneri pentru acoperirea 
cre§terii cheltuielilor bugetare

Nu este cazul.

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare

Nu este cazul.

6. Calcule 
fundamentarea 
veniturilor §i/sau 
bugetare

detaliate privind 
modificarilor 
eheltuielilor

Nu este cazul.

7. Alte informatii Nu au fost identificate.

5. Efectele proiectului de act normativ asupra legisla^iei in vigoare

l. Masuri normative neeesare pentru 
aplicarea prevederilor actului 
normativ:

Nu este cazul

a) acte normative in vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrarii in vigoare a actului normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi 
elaborate in vederea implementarii 
noilor dispozifii. 
1^ Compatibilitatea actului normativ 
cu legislafia in domeniul achizi^iilor 
publice:
a) impact legislativ - prevederi de 
modificare §i completare a cadrului 
normativ in domeniul achiziliilor 
publice, prevederi derogatorii;
b) norme cu impact la nivel

sisteme

Nu este cazul

operational/ tehnic 
electronice utilizate in desfa§urarea 
procedurilor de achizitie publica, 
unitati centralizate de achizitii 
publice, structura organizatorica 
interna a autoritatilor contractante.



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

Nu este cazul.

3. Masuri normative necesare 
aplicarii directe a actelor normative 
comunitare.

Nu este cazul.

4. Hotarari ale Cur^ii de Justi^ie a 
Uniunii Europene (trimiteri la 
doctrina juridica).

Nu este cazul.

5. Alte acte normative §i/sau 
documente intema^ionale din care 
decurg angajamente.

Nu este cazul.

6. Alte informa^ii. Nu au fost identificate.

6. Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

1. Informa^ii privind procesul de 
consultare 
neguvernamentale, institute de 
cercetare $i alte organisme implicate

Nu este cazul.
organiza^iicu

2, Fundamentarea alegerii
organiza^iilor cu care a avut loc 
consultarea, precum §i a modului in 
care activitatea acestor organiza^ii este 
legata de obiectul proiectului de act 
normativ

Nu este cazul.

organizate 
autorita^ile administra^iei publice 
locale, in situa^ia in care proiectul de 
act normativ are ca obiect activita^i ale 
acestor autorita^i, in condi^iile 
HotarMi Guvemului nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autoritatilor 
administraliei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte 
normativ

3. Consultarile Nu este cazul.cu

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

consiliilor

Nu este cazul.
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interministeriale permanente
5. Informa^ii privind avizarea de 
catre:

Proiectul de act normativ a fost avizat 
favorabil de Consiliul Legislativ, prin avizul 
nr. 67/2021.
Proiectul de act normativ nu necesita avize 
de la Consiliul Suprem de Aparare a JMi, 
Consiliul Economic §i Social, Consiliul 
Concurenlei §i Curtea de Conturi.

a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a 

Tarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurenlei
e) Curtea de Conturi

6. Alte informalii Nu au fost identificate.

7. Activitafi de informare publica privind elaborarea §;i implementarea 
__________________ proiectului de act normativ

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

Proiectul de act normativ a fost publicat 
pe pagina de web a Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii. Mentionam 
ca au fost intreprinse demersurile legale 
prevazute de art. 7 alin. (1) din Regulamentul 
privind procedurile, la nivelul Guvernului, 
pentru elaborarea, avizarea §i prezentarea 
proiectelor de acte normative spre adoptare, 
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 
561/2009.

Proiectul a indeplinit procedura prevazuta 
de Legea nr. 52/2003 privind transparent 
decizionala in administratia publica, 
republicata.

2. Informarea societafii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului in urma implementarii 
proiectului de act normativ, precum §i 
efectele asupra sanatafii §i securita^ii 
cetatenilor sau diversitatii biologice

Nu este cazul

3. Alte informalii Nu au fost identificate.

8. Masuri de implementare
1. Masuri de punere in aplicare a 
proiectului de act normativ de catre 
autoritalile administratiei publice 
centrale §i/ sau locale - infiinlarea 
unor noi organisme sau extinderea 
competentelor institutiilor existente

Nu este cazul.

2. Alte informalii Nu au fost identificate.



Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentm modificarea 
Ordonantei Guvemului nr. 15/1999 privind infiintarea §colii Superioare de Aviatie 
Civila si abrogarea art. X alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 83/2016 
privind unele masuri de eficientizare a implementarii proiectelor de infrastmctura de 
transport, unele masuri in domeniul transporturilor, precum §i pentru modificarea §i 
completarea unor acte normative, pe care il supunem Parlamentului spre adoptare.
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