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Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  

privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei 

publice centrale şi pentru modificarea și completarea unor acte normative 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii prezentului act normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

 

     La data de 24 februarie 2016 Cancelaria Prim-Ministrului și Ministerul pentru 

Consultare Publică și Dialog Civic au lansat platforma online „maisimplu.gov.ro”, 

o inițiativă de debirocratizare a aparatului public prin preluarea sugestiilor de la 

publicul larg, având în vedere cererile extrem de numeroase ale cetățenilor pentru 

demararea unor măsuri de simplificare administrativă, un instrument online de 

consultare a cetățenilor în ceea ce privește prioritățile de simplificare a 

procedurilor administrative și de guvernare electronică.  

 

     Simplificarea procedurilor administrative este parte din Strategia pentru 

consolidarea administrației publice 2014-2020, respectiv a Planului integrat de 

simplificare a procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, dar și din 

Strategia Națională Agenda Digitală 2014-2020, care își propune simplificarea 

procedurilor și implementarea sistemelor de guvernare electronică în sfera 

evenimentelor de viață ale cetățenilor.  

 

     În urma consultărilor realizate prin intermediul platformei menționate mai sus, 
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s-au primit aproximativ 3300 de propuneri într-o lună de zile, multe încărcate de 

frustrare şi urmate de comentarii şi propuneri realizate prin intermediul reţelelor 

sociale, respectiv prin poştă electronică. 

 

     Cele mai multe solicitări au invocat plata taxelor online pentru cât mai multe 

categorii de taxe şi impozite, reducerea numărului de taxe şi hârtii, precum și a 

numărului de copii după cartea de identitate, a copiilor legalizate solicitate 

cetăţeanului în relaţia cu administraţia publică, dar şi recunoaşterea documentelor 

emise în format electronic cu semnătură electronică.  

 

     Soluția propusă în textul prezentei ordonanțe este cea de adoptare cu celeritate  

a unor măsuri care să vină în sprijinul cetăţeanului, adaptate la stilul de viaţă şi 

necesităţile acestuia, dar care să contribuie şi la simplificarea procedurilor şi la 

reducerea costurilor pentru autorităţile şi instituţiile publice, aducându-le mai 

aproape de îndeplinirea obiectivelor asumate la nivel european în domeniul 

digitalizării administraţiei publice. 

 

     În prezent, serviciile publice oferite online sunt minimale, iar cererile şi 

condiţiile pentru furnizarea serviciilor sunt deseori neactualizate, astfel încât în 

practică se creează blocaje în momentul în care persoana ajunge la ghişeu, venind 

cu informaţii insuficiente sau care nu mai sunt de actualitate şi care pot genera 

efectuarea de proceduri suplimentare. 

 

     Având în vedere că există pe punctul de contact unic electronic, sistemul 

informatic de utilitate publică creat tocmai pentru a facilita accesul la servicii de 

guvernare electronică şi care este acum insuficient populat cu informaţii este 

necesar ca informaţiile privind serviciile publice furnizate să fie disponibile şi 

actualizate în acest punct central, care altfel este finanţat şi susţinut fără a-şi 

îndeplini scopul de utilitate publică. Potrivit statisticilor, în 2015 doar 8 % dintre 

utilizatorii de internet din România au trimis formulare online administrației 

publice, în comparație cu media UE de 32% (Comisia Europeană (2016), Tabloul 

de bord al Agendei digitale: https://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/scoreboard/romania). Acest lucru arată că este necesară o încurajare 

expresă şi crearea unui cadru favorabil interacţiunii administraţiei publice cu 

cetăţeanul cu prioritate în mediul online.  Peste 1 miliard de euro sunt alocaţi prin 

Programul Operaţional Competitivitate, în perioada 2014 – 2020, inclusiv pentru 

digitalizarea administraţiei publice şi realizarea interoperabilităţii sistemelor 
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informatice, însă lipseşte un cadru legal coerent care să asigure cheltuirea 

eficientă a banului public, precum şi o mai bună implementare a strategiilor 

existente. 

          

        Prin urmare, în ceea ce priveşte măsurile concrete, prezentul act normativ 

impune publicarea informaţiilor şi cererilor actualizate pe punctul de contact unic 

electronic, reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind 

organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic, ceea ce va 

contribui la dezvoltarea acestuia şi a serviciilor de guvernare electronică, creând 

astfel premisele pentru un punct unic cu servicii publice guvernamentale și pentru 

uniformizarea condițiilor de furnizare a serviciilor publice.  

 

     Apoi, instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice 

centrale vor accepta și copia electronică după Cartea de Identitate, prin furnizarea 

unei adrese de poștă electronică, atât pe pagina proprie de internet, cât și pe 

punctul de contact unic electronic.  

 

      În cazul copiilor legalizate solicitate de către instituțiile amintite în furnizarea 

serviciilor publice, acestea vor fi înlocuite cu verificarea de către funcționar, la 

ghișeu, a conformității cu originalul. Potrivit art. 67 alin.(1) și (2) din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere 

că nu a fost posibilă identificarea tuturor actelor normative care conțin obligații de 

furnizare a copiilor legalizate după documente sau a copiei în format fizic a cărții 

de identitate, datorită complexității și volumului de acte normative, acestea fac 

obiectul modificării, completării ori abrogării lor implicite, Consiliul Legislativ 

urmând să identifice toate dispozițiile legale contrare şi să propună Parlamentului 

şi, respectiv, Guvernului măsurile necesare de modificare, completare sau 

abrogare expresă a acestora. 

 

         Sistemul electronic naţional de plată online, cuprinde în prezent numai 200 

de unități administrativ teritoriale înscrise în sistem dintr-un total de peste 3000 de 

unități administrativ teritoriale, astfel încât este necesară consolidarea sistemului 

și oferirea de metode alternative de plată online permițând astfel administrației 

publice să se adapteze nevoilor cetățenilor și să își degreveze ghişeele de fluxul 

mare de persoane care vin să își plătească dările la stat sau amenzile. Plata taxelor 

online este un serviciu de bază în ceea ce privește guvernarea electronică, un pilon 
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necesar pentru dezvoltarea altor servicii publice electronice și pentru simplificarea 

procedurilor.  

 

           De asemenea, având în vedere dezvoltarea platformelor de tipul Spaţiul 

Privat Virtual (SPV), prin intermediul cărora se pot solicita documente în format 

electronic şi luând în considerare că autoritățile publice de la nivel central au sau 

ar trebui să aibă o semnătură electronică, este necesară acceptarea documentelor şi 

în format electronic, atunci când poartă o semnătură electronică avansată sau 

calificată. Prin intermediul SPV se emit electronic decizii de impunere și 

adeverințe, care având în vedere că sunt emise de o autoritate publică ar trebui 

recunoscute de alte autorități publice, scopul existenței acestor servicii fiind 

tocmai simplificarea modului de furnizare al serviciilor publice. Regulamentul 

(UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 

privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile 

electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, aplicabil şi în 

România din iulie 2016, are ca obiectiv facilitarea şi creşterea siguranţei 

interacţiunii dintre cetăţeni şi persoane juridice de drept public sau privat prin 

utilizarea semnăturii electronice şi a sigiliului electronic, încurajându-se astfel 

schimbul de documente electronice. Pentru a se elimina orice suspiciune cu 

privire la semnătura electronică extinsă, autorităţile publice pot verifica validitatea 

semnăturilor electronice extinse gratuit, utilizând aplicaţia pusă la dispoziţie de 

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi disponibilă la adresa de 

internet:https://pki.msinf.ro/wps/portal/Home/proiect-pki/tehnologii-

pki/functionare-pki.  

         Luând în considerare dezvoltarea interoperabilităţii sistemelor informatice şi 

tehnologiile disponibile pentru realizarea rapidă a schimbului de date în beneficiul 

cetăţeanului, reducând din timpul petrecut de acesta între ghişee este urgentă 

stabilirea unui cadru normativ pentru facilitarea acestui schimb cu 

consimţământul expres şi la cererea persoanei, impunând pe această cale 

standarde clare şi uniforme privind protejarea datelor de către instituţiile între care 

se realizează schimbul, conferind transparenţă şi predictibilitate procesului care 

acum se realizează prin intermediul protocoalelor bilaterale, ce nu implică direct 

cetăţeanul.  

 

          În prezent nivelul de informatizare al instituţiilor şi autorităţilor publice este 

foarte diferit, motiv pentru care dispoziţiile din prezentul act normativ ia în 

considerare acest aspect şi impune o uniformizare etapizată, astfel încât sistemul 
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să se echilibreze, iar serviciile să se dezvolte în aceeaşi direcţie. 

 

          Având în vedere strategiile guvernamentale în domeniul consolidării 

capacităţii administrative, implementării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

245/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind Agenda Digitală pentru 

România 2020 şi al simplificării reglementărilor, Guvernul are responsabilitatea 

de a crea un cadru favorabil punerii în aplicare a acestor strategii în perioada 

2014-2020 şi de a consolida iniţiativele de guvernare electronică. Programul 

Operaţional Competitivitate 2014-2020 asigură sprijinul financiar pentru 

implementarea acestor strategii şi pentru dezvoltarea platformelor de guvernare 

electronică în administraţia publică centrală, făcând referire la standarde formale 

deschise, interoperabilitate, open source, concepte vag definite și puțin 

implementate în legislația românească. O implementare diferită poate presupune 

neîndeplinirea condiţiilor de interoperabilitate şi cheltuirea ineficientă a banilor pe 

sisteme informatice care trebuie apoi refăcute sau care vor rămâne neutilizate. 

 

       În ceea ce privește taxele extrajudiciare de timbre, acestea au fost impuse prin 

Legea 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și 

completările ulterioare, fiind taxe aferente unor servicii publice. Taxele 

extrajudiciare de timbru se justifică din ce în ce mai puțin în condițiile digitalizării 

serviciilor publice, anumite sume fiind derizorii astfel încât este necesară 

înlăturarea lor sau comasarea acestora acolo unde este posibil. În practică taxa 

extrajudiciară de timbru nu se plătește întotdeauna în același loc cu taxa pentru 

serviciul public principal, persoanele fiind nevoite să aloce resurse de timp și 

financiare pentru plata lor în locații diferite și mai ales pentru plata lor fizică la 

ghișeu, în lipsa posibilității de plată online și de evitare a cozilor sau a concediilor 

pentru rezolvarea chestiunilor de ordin administrativ. Prin urmare, propunem 

introducerea posibilității de plată online a taxelor extrajudiciare, împreună cu taxa 

principală pentru serviciul public, precum și eliminarea taxelor extrajudiciare în 

valoare de 2 RON, respectiv a taxei extrajudiciare de 5 RON aferentă cărţii de 

identitate şi care presupune un drum suplimentar pentru achitare, precum şi a taxei 

de 6 RON aferentă avizării anuale a actului de identitate a străinilor, respectiv al 

apatrizilor. 

  

       Prin urmare, persoana nu mai este nevoită să se mai deplaseze la CEC sau la 

unităţile de Trezorerie pentru 2 RON, iar instituția nu mai face efortul de a facilita 

încasarea unor astfel de sume. Este vorba despre milioane de documente emise 
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anual pentru care cetățenii sunt scutiți de plata taxelor extrajudiciare de timbru și 

de drumuri suplimentare. Pe de altă parte, autoritățile și instituțiile publice sunt 

scutite de emiterea chitanțelor pentru sume derizorii și de supra aglomerare la 

ghișee. 

 

         Referitor la cazier, 15% dintre propunerile primite de la cetățeni 

(aproximativ 3300 de propuneri) prin intermediul platformei 

www.maisimplu.gov.ro fac referire la procedura de obținere a cazierului judiciar 

și la faptul că cetățeanul trebuie să se deplaseze în două locuri, la Poștă și la 

Poliție ca să achite două tipuri de taxe, dintre care o taxă desuetă de timbru în 

valoare de 2 RON. În anul 2015 aproximativ două milioane cinci sute de mii de 

caziere judiciare au fost eliberate, echivalând cu aproximativ 2 milioane de ore 

petrecute de cetățeni pe drumuri. Acest lucru presupune învoiri de la serviciu, 

frustrarea cetățeanului dar și pierderi în termeni economici și de productivitate. 

Astfel, modificările propuse vizează eliminarea taxei extrajudiciare de timbru în 

valoare de 2 RON la obținerea cazierului judiciar, precum și obținerea datelor de 

cazier direct de la structurile subordonate Ministerului Afacerilor Interne în 

situațiile în care acesta este solicitat de autorități sau instituții publice. Acest lucru 

se face în baza consimțământului persoanei. De asemenea, noile dispoziții legale 

facilitează solicitarea online a cazierului judiciar si încurajează informatizarea 

procesului astfel încât să nu mai fie necesară completarea doar a cererii în format 

fizic pe hârtie la unitatea de poliție.  De asemenea, în cazul meseriei de detectiv 

particular, dispozițiile legale se modifică astfel încât verificarea cazierului judiciar 

se face automat fără a mai fi necesar ca persoana să se deplaseze pentru a-l obține. 

 

        În ceea ce privește cazierul fiscal, acesta se poate lua direct de la autoritățile 

fiscale, la solicitarea Oficiului Registrului Comerțului, pentru entitățile înscrise în 

registru. Pe de altă parte, persoanele juridice fără scop patrimonial sunt nevoite să 

își obțină singure cazierul fiscal, creându-se astfel o situație discriminatorie. Prin 

urmare, propunem prin noile prevederi legale ca la solicitarea Registrului 

Comerțului sau a instanțelor de judecată să fie transmis cazierul judiciar electronic 

de către autoritățile fiscale competente. 

 

       În vederea simplificării plății taxelor pentru pașaport, au fost comasate cele 

două taxe astfel încât acestea se vor putea achita într-un cont unic, facilitându-se 

astfel și plata lor online. Obținerea pașaportului este una dintre procedurile 

identificate ca fiind prioritare pentru cetățeni în urma consultărilor publice 

derulate online, prin intermediul platformei www.maisimplu.gov.ro. 

http://www.maisimplu.ro/
http://www.maisimplu.gov.ro/
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       Adoptarea acestor măsuri a devenit urgentă având în vedere solicitările 

continue ale cetățenilor în acest sens și a articolelor publicate privind absurdul 

birocrației din instituțiile publice românești, precum 

https://www.vice.com/ro/read/cum-e-sa-iti-faci-buletin-in-romania. Simplificarea 

procedurilor administrative este o prioritate guvernamentală și o condiție pentru 

implementarea Strategiilor pentru o mai bună reglementare, pentru dezvoltarea 

capacității administrative și a Strategiei pentru Agenda Digitală pentru România, 

precum și o cerință inerentă pentru dezvoltarea proiectelor de guvernare 

electronică prin Programul Operațional Competitivitate. Platforma de consultare 

publică online cu privire la simplificarea procedurilor administrative s-a bucurat 

de un mare succes mediatic și în mai puțin de o lună s-au primit peste 3000 de 

propuneri, multe dintre acestea fiind repetitive. Prin urmare, s-a făcut un top al 

celor mai invocate propuneri de simplificare, iar prin prezentul act normativ se 

creează cadrul normativ pentru implementarea acestor propuneri și întâmpinarea 

nevoilor cetățenești în raport cu administrația publică.  

 

       În cazul plății amenzii rutiere, dificultatea reclamată de un număr 

semnificativ de cetățeni este reprezentată de obligativitatea de a transmite dovada 

plății amenzii la unitatea de poliție. În sensul eliminării acestei proceduri, soluția 

propusă în acest act normativ este introducerea posibilităţii de transmitere a 

dovezii de plată şi prin poştă electronică, respectiv eliminarea acestei obligativităţi 

atunci când plata se realizează prin mijloace electronice. Astfel, art. 28 din 

Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și 

completările ulterioare, va fi completat în consecință, facilitând plata prin 

Sistemul Național Electronic de Plată şi a altor mijloace electronice de plată. De 

asemenea, pentru a reduce riscurile de corupţie în obţinerea permisului auto şi 

având în vedere cazurile mediatizate care au scos la iveală riscuri la adresa 

siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, se impune implementarea unui sistem 

de monitorizare şi verificare în vederea bunei desfăşurări a examenului pentru 

obţinerea permiselor auto. 

 

        În cazul procedurii de înmatriculare auto, o serie de amendamente la 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, introduc posibilitatea 

plăţii într-un cont unic a tarifelor aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu 

https://www.vice.com/ro/read/cum-e-sa-iti-faci-buletin-in-romania
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numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii 

unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei numărului de 

înmatriculare, precum şi contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a 

autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere. 

 

Referitor la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind 

formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, în prezent,  o serie de instituții publice 

finanțate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele 

fondurilor speciale sau bugetele locale care gestionează numai bugete de cheltuieli 

prestează servicii publice pentru care se percep taxe, tarife sau alte sume 

prevăzute de lege cuvenite bugetelor din care sunt finanțate. De asemenea, o serie 

de instituții publice, indiferent de subordonare și de modalitatea de finanțare, 

colectează sume pentru alte bugete decât cel din care sunt finanțate sau  defalcă 

cote procentuale către mai multe bugete. 

În scopul urmăririi încasării creanțelor bugetare aferente serviciilor prestate 

inclusiv a celor cuvenite altor bugete sau defalcate în cote procentuale către mai 

multe bugete,  instituțiile publice solicită Ministerului Finanțelor Publice 

deschiderea de conturi colectoare din care sumele să fie virate către bugetele 

cărora se cuvin. 

Nu în toate situațiile, legislația care reglementează veniturile bugetare de 

natura celor anterior menționate prevede explicit deschiderea de conturi 

colectoare pentru încasarea acestora, astfel încât instituțiile publice întâmpină 

dificultăți în urmărirea încasării sumelor respective.  

De asemenea, o serie de instituții publice încasează venituri bugetare prin 

intermediul POS-urilor instalate la sediile acestora.  In lipsa unor prevederi 

exprese referitoare la termenele si procedura de  înregistrare a veniturilor bugetare 

încasate prin intermediul POS-urilor,  instituțiile publice respective au elaborat 

norme proprii care reglementează în  mod diferit înregistrarea sumelor astfel 

încasate în  perioada dintre data tranzacției și data încasării efective a sumelor în 

conturile deschise la unitățile teritoriale ale trezoreriei statului.       

Măsurile adoptate prin prezentul act normativ au în vedere interesul public 

şi îşi propun să stopeze perpetuarea practicilor birocratice şi costisitoare de la 

nivelul administraţiei publice, în domenii specifice pentru care cetăţenii şi-au 

arătat nemulţumirea în diverse forme şi care blochează însuşi bunul mers al 



9 
 

procedurilor administrative. 

            

2. Schimbări preconizate. 

          

        Crearea unui cadru legislativ pentru încurajarea demersurilor de reducere a 

birocrației şi dezvoltării interoperabilităţii sistemelor informatice. În acest context, 

prezentul act normativ cuprinde reglementări privind simplificarea procedurilor, 

precum reducerea eforturilor de procurare a documentelor şi consolidarea 

procesului de digitalizare la nivelul administraţiei publice centrale. 

          Prin prezentul act normativ se urmărește luarea unor măsuri pentru 

implementarea și corelarea cadrului legislativ existent în ceea ce privește 

furnizarea serviciilor publice online și reducerea sarcinii administrative. 

        Noile modificări facilitează preluarea datelor direct de la instituţiile care 

culeg sau care gestionează datele și fac un pas înspre acceptarea documentelor în 

format electronic sau prin mijloace de transmitere/comunicare la distanţă, 

impunând renunţarea la depunerea hârtiilor împovărătoare de către beneficiarii 

serviciilor publice.       

         Prin urmare, noile dispoziții iau în considerare dezvoltarea Spațiului Privat 

Virtual de către Agenția Națională de Administrație Fiscală, realitățile sociale și 

tehnologice, astfel încât sistemele informatice din administrația publică centrală să 

devină interoperabile și să putem vorbi despre guvernare electronică în România.         

        Scopul prezentului act normativ este de a conferi coerenţă şi substanţă 

cadrului normativ care reglementează digitalizarea administrației publice centrale 

și interacţiunea online cu cetăţeanul, astfel încât se creează premisele pentru 

comunicarea interinstituțională a documentelor și a informațiilor în format 

electronic şi se facilitează implementarea unitară a legislației privind reutilizarea 

informațiilor din sectorul public, semnătura electronică, funcționarea ghișeului 

virtual de plăţi și a punctului unic de contact electronic. 

De asemenea, în  situația în care unele instituții publice de subordonare 

centrală sau locală care colectează sume reprezentând venituri bugetare pentru alte 

bugete componente ale bugetului general consolidat decât pentru bugetul propriu 

sau colectează sume reprezentând venituri bugetare care în funcție de cotele 

stabilite prin actele normative respective se defalcă către bugetul propriu și către 

alte bugete componente ale bugetului general consolidat, se creează posibilitatea 

ca acestea să solicite Ministerului Finanțelor Publice avizul pentru deschiderea de 

conturi colectoare la unitățile trezoreriei statului în vederea încasării sumelor 

respective, stabilindu-se totodată și termenele la care instituțiile publice respective 
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au obligația de a vira sumele încasate în conturile corespunzătoare de venituri ale 

bugetelor componente ale bugetului general consolidat.   

În plus, au fost  reglementate pentru toate categoriile de instituții publice 

modul de evidențiere a sumelor încasate prin intermediul POS-urilor în perioada 

dintre data tranzacției și data încasării efective a sumelor în conturile deschise la 

unitățile teritoriale ale trezoreriei statului.  

În cazul sumelor încasate la POS-uri instalate la unitățile trezoreriei statului, 

dat fiind ca trezoreria statului încasează venituri ale bugetului de stat și alte 

venituri administrate de ANAF pentru care asigură evidența pe contribuabili și 

efectuează în același timp operațiuni de natura bancară pentru aceste încasări, este 

necesar ca sumele respective să fie evidențiate ca venituri încasate la bugetul de 

stat și la bugetele administrate de ANAF la data tranzacției. Sumele achitate prin 

POS înregistrate ca venituri încasate încă de la data autorizării tranzacției 

diminuează deficitul cash al bugetului de stat și ale celorlalte bugete administrate 

de ANAF, veniturile bugetare respective  fiind cumulate cu veniturile bugetare 

încasate în numerar, prin virament, prin mandat poștal  sau prin alte modalități de 

plată care sunt luate în calcul la determinarea deficitului bugetar finanțat temporar 

din contul curent general al trezoreriei statului.  

În cazul bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii, bugetelor locale sau bugetelor activităților 

finanțate integral din  venituri proprii, informațiile în legătură cu tranzacțiile 

efectuate se regăsesc la nivelul instituțiilor publice beneficiare la sediile cărora 

sunt instalate POS-urile. Pentru aceste tranzacții, sumele încasate la POS-urile 

instalate la sediile instituțiilor publice beneficiare nu pot fi înregistrate de unitățile 

trezoreriei statului ca venituri bugetare ale bugetelor respective  la data tranzacției, 

întrucât la nivelul unităților trezoreriei statului nu există informații cu privire la 

acestea. De asemenea, legislația în domeniul trezoreriei statului nu prevede 

finanțarea temporară din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei 

statului a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii sau a bugetelor activităților finanțate 

integral din  venituri proprii, iar în cazul bugetelor locale este permisă numai 

finanțarea golurilor temporare de casă,  ca urmare a decalajului dintre veniturile şi 

cheltuielile bugetelor locale. Din aceste considerente, în cazul sumelor achitate 

prin intermediul POS-urilor instalate la sediile instituțiilor publice beneficiare s-a 

prevăzut înregistrarea acestora  ca venituri încasate la bugetele cărora se cuvin 

odată cu încasarea sumelor în conturile de venituri bugetare deschise la trezoreria 
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statului. 

Arătam că atât în cazul sumelor încasate prin intermediul POS-urilor 

instalate la sediile unităților trezoreriei statului cât și a celor încasate prin 

intermediul POS-urilor instalate la sediile instituțiilor publice beneficiare, data 

stingerii obligațiilor bugetare este  data la care a fost efectuată tranzacţia, astfel 

cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia, conform prevederilor 

Codului de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare, cu 

condiția încasării acestora la termenele și potrivit clauzelor stabilite prin 

convențiile încheiate cu instituțiile de credit.  

       În aplicarea măsurilor sus menționate, urmează a se modifica unele acte 

normative.  

 

3. Alte informaţii. 

        Luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită 

desfăşurarea activităţii Guvernului, ministerelor, organelor de specialitate ale 

administraţiei publice centrale, instituţiilor publice şi structurilor din cadrul 

administraţiei publice centrale, având în vedere Programul de Guvernare acceptat 

de Parlament prin care s-a prevăzut reforma administrației publice centrale, 

accelerarea procesului de reformare a statului, creșterea performanței 

administrației publice, aplicarea la nivel central a unui proiect de eficientizare, 

reţinându-se că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se pot asigura punerea 

în aplicare a Programului de guvernare şi îndeplinirea principalului rol al 

Guvernului de a realiza politica internă a ţării şi de a îndeplini angajamentele 

asumate la nivel european, cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor, elemente 

care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a fost 

elaborat prezentul act normativ.  

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

 

1. Impact macro-economic 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

1
1
. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2
1
.Impactul asupra sarcinilor administrative 
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Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2
2
.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impact social 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impact asupra mediului 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii 

Nu sunt. 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

Prezentul act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.  

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 

patru ani 

Media pe 

cinci ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări 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 asigurărilor sociale de stat: 

i. contribuţii de asigurări 

      

2Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 
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ii. bunuri şi servicii  

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

a)
 
buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor bugetare 

      

7. Alte informaţii   

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului act 

normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca 

urmare a intrării în vigoare a prezentului act normativ): 

a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare 

a prezentului act normativ; 

- Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, 

publicată în Monitorul Oficial  al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 

din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, 

republicată,  

- Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în 
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străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 

iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi 

utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor 

dispoziţii. 

 

1
1
. Compatibilitatea prezentului act normativ cu legislația în domeniul 

achizițiilor publice 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea prezentului act normativ cu legislaţia comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun prevederi comunitare: 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative 

comunitare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg 

angajamente, făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau 

recomandare internaţională ori la alt document al unei organizaţii 

internaţionale: 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii 

Nu sunt. 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile 

neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate  

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea 

precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de 

obiectul prezentului act normativ 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
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3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în 

situaţia în care prezentul act normativ are ca obiect activităţi ale acestor 

autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura 

de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice 

locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale permanente 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

     Proiectul prezentului act normativ a fost avizat favorabil de Consiliul 

Legislativ prin avizul nr. 625/2016. 

6. Alte informaţii 

Nu sunt. 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea prezentului 

act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului 

act normativ 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului 

în urma implementării prezentului act normativ, precum şi efectele asupra 

sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice  

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informații 

Nu sunt 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi 

organisme sau  extinderea competenţelor instituţiilor existente 
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Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii 

Nu sunt. 

 

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Ordonanţă de urgenţă a 

Guvernului privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 

administraţiei publice centrale şi pentru modificarea și completarea unor acte 

normative. 
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