
EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1
Titlul proiectului de act normativ:

Lege pentru aprobarea Ordonanei de urgen^a pentru modificarea Ordonan^ei de 
urgenta a Guvemului nr. 42/2019 privind stabilirea unor masuri fmanciare pentru 
sus^inerea desfa§urarii Programului cultural national „Timi§oara - Capitala Europeana a 
Culturii in anul 2021”

Secfiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

l.Descrierea 
situaliei actuate

1. Descrierea situa^iei actuate
Prin Ordonan^a de urgen^a a Guvemului nr, 42/2019 privind 

stabilirea unor masuri fmanciare pentru suslinerea desfa§urarii 
Programului cultural national „Timi§oara - Capitala Europeana a 
Culturii in anul 2021”, aprobata cu completari prin Legea nr. 
198/2019, a lost reglementat modul de fman^are a Programului 
„Timi§oara - Capitala Europeana a Culturii in anul 2021", ca 
program cultural nalional, conlinand un portofoliu de proiecte §i 
acliuni multianuale.

Astfel, in anul 2019 s-au luat primele masuri legislative care 
sa fundamenteze flinclionarea §i fmanlarea Programului CEaC, care 
urma sa aiba loc in anul 2021, prin aprobarea Ordonan^ei de urgen^a 
a Guvemului nr.42/2019, completata de Legea de aprobare nr. 
198/2019 §i de normele de aplicare.

Avand in vedere circumstanlele extraordinare, rezultate ca 
urmare a pandemiei globale de COVID-19 §i urmare Deciziei (UE) 
2020/2229 a Parlamentului European si a Consiliului din 23 
decembrie 2020 de modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de 
instituire a unei actiuni a Uniunii in favoarea evenimentuluk 
„Capitale europene ale culturii” pentm anii 2020-2033^i|lBi%§^ 

Capitala Europeana a Culturii pentru ora§ul Timi§oara a 
pentru anul 2023. _____________________ IIMSI
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2. Schimbari preconizatel.Schimbari
preconizate

Prin prezentul proiect se propune modificarea Ordonan^ei de 
urgenta a Guvernului nr. 42/2019, in sensul modificarii termenului 
de desfa§urare al Programului cultural national "Timisoara - 
Capitala Europeana a Culturii in anul 2021”, in 2023, ca urmare a 
deciziilor instituliilor europene, cat §i cu privire la masurile necesare 
§i oportune, pentru asigurarea unei implementari eficiente a acestui
program.

Ca urmare a Deciziei (UE) 2020/2229 a Parlamentului 
European si a Consiliului din 23 decembrie 2020 de modificare a 
Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei actiuni a Uniunii in 
favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii" pentru anii 
2020-2033, prin care programul Timi§oara - Capitala Europeana a 
Culturii este amanat pentru anul 2023, au avut loc o serie de 
consultari cu reprezentanlii administratiei publice locale cu privire 
la definitivarea procedurii pentru sustinerea fmanciara a 
infrastructurii §i a programului cultural.

In acest sens, se modifica titiul Ordonan^ei de urgen^a a 
Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor masuri fmanciare 
pentru sustinerea desfa§urarii Programului cultural national 
„Timi§oara - Capitala Europeana a Culturii in anul 2021”, precum 
§i alin. (1) al art.l din respectivul act normally.
Nu se refera la acest subiect.3. Alte informatii

Secfiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului act normativ

Nu se refera la acest subiect.1. Impactul macroeconomic
C.Impactul asupra mediului concurential §i 
domeniului ajutoarelor de stat

Nu se refera la acest subiect

Nu se refera la acest subiect.2. Impactul asupra mediului de afaceri
Nu se refera la acest subiect2^. Impactul asupra sarcinilor administrative

2^. Impactul asupra intreprinderilor mici si mijlocii Nu se refera la acest subiect
Nu se refera la acest subiect.3. Impactul social
Nu se refera la acest subiect.4. Impactul asupra mediului
Nu se refera la acest subiect.5. Alte informatii

Sectiunea a 4-a
Impactulfinanciar asupra bugetului general consolidat, atdt pe termen scurt, pentru

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

fJ/Wedia "]|f\ 
, ’pe4ani , 5\o'j

Mm
Indicatori Anul 

curent 
Mii lei

Urmatorii 4 ani 
Mii lei
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1 2 3 4 5 6 7
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
(ii) bunuri $i servicii

b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri $i servicii

c) bugetul asigurarilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii

3. Impact financiar, plus/ minus, din 
care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea 
cre§terii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule 
fundamentarea 
veniturilor §i/sau 
bugetare

detaliate privind 
modiflcarilor 

cheltuielilor

7. Alte informatii Nu este cazul

Secfmnea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoare

1. Masuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de 
act normativ:
a) acte normative in vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a

Nu este cazul.
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intrarii in vigoare a proiectului de act 
normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate 
in vederea implementarii noilor dispozitii.
l^Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legisla^ia in domeniul 
achizi^iilor publice

Nu este cazul.

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislafia comunitara in 
cazul proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare
3. Masuri normative necesare aplicarii 
directe a actelor normative comunitare
4. Hotarari ale Cur^ii de Justi^ie a 
Uniunii Europene
5. Alte acte normative §i/sau documente 
internafionale din care decurg 
angajamente
6. Alte informatii

Secfiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

Nu este cazul.1. Informa|ii privind procesul de consultare 
cu organizafii neguvernamentale, institute de 
cercetare si alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organizatiilor 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.

3. Consultarile organizate cu autoritafile 
administrafiei publice locale, in situatia in 
care proiectul de act normativ are ca obiect 
activitafi ale acestor autoritati, in conditiile 
Hotararii Guvernului nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorita|ilor administratiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative

Nu este cazul.

4. Consultarile desfa^iurate in cadrul 
consiliilor interministeriale, in conformitate 
cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 
750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente

Nu este cazul.
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Proiectul de act normativ a fost avizat 
de Consiliul Legislativ prin avizul nr. 
1042/2021

5. Informalii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Jarii
c) Consiliul Economic §i Social
d)
e) Curtea de Conturi
6. Alte informatii

Secfiunea a 7-a
Activitdfi de informarepublicdprivind elaborarea §i implementarea proiectului de

act normativ

Prezentul proiect de act normativ a fost 
afi§at pe site-ul Ministerului Culturii, 
conform prevederilor Legii nr.
52/2003 privind transparenfa
decizionala in administrafia publica, 
republicata, la data de 15.12.2021. 
Prezentul proiect de act normativ se 
incadreaza in prevederile art. 7 alin. 
(13) din Legea nr. 52/2003 privind 
transparent decizionala in 
administratia publica, republicata.

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

Nu este cazul.2. Informarea societafii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului in urma 
implementarii proiectului de act normativ, 
precum §;i efectele asupra sanatafii $i 
securitafii cetafenilor sau diversita‘tii 
biologice

Nu au fost identificate3. Alte informafij

Secfiunea a 8-a 
Mdsuri de implementare

Nu este cazul.1. Masurile de punere in aplicare a 
proiectului de act normativ de catre 
autoritafile administrafiei publice centrale 
^i/sau locale - infiinfarea unor noi organisme 
sau extinderea competenfelor institutiilor 
existente
2, Alte informatii
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Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonantei de urgen^a a Guvemului pentru modificarea Ordonantei de urgen^a a 
Guvemului nr. 42/2019 privind stabilirea unor masuri fmanciare pentru sus^inerea 
desfa§urarii Programului cultural national „Timi§oara - Capitala Europeana a Culturii 
in anul 2021”, pe care il supunem Parlamentului spre adoptare.

lUCA
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