
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 
 
 
Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ           

Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind 
organizarea Monitorului Oficial al României 

Secţiunea a 2-a                                                              
Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea situaţiei 

actuale        
           Prin Legea nr. 202/1998 este reglementată organizarea 
Monitorului Oficial al României, ca publicaţie oficială a statului 
român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie şi de 
legi.  Accesul la conţinutul publicaţiei Monitorul Oficial al 
României se face în prezent pe baza de abonamente contra cost, 
în  format tipărit sau electronic. 
           În aproape toate ţările membre UE, conţinutul 
publicaţiilor oficiale este accesibil şi pe Internet, gratuit, in 
scopul informării, iar costul publicării este suportat de emitenţi 
sau din alocaţii bugetare. 

2. Schimbări 
preconizate               

a. Se propune realizarea de către Regia Autonomă 
Monitorul Oficial a unui produs electronic gratuit, accesibil pe 
Internet, în format PDF, destinat informării persoanelor fizice 
asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României. 
Produsul gratuit este suportat din tariful de publicare, iar ca efect 
secundar, preţul abonamentului tipărit la Monitorul Oficial, 
principalul produs actual al regiei, scade mult.  

Avantajele în procesul de informare a cetăţenilor sunt 
evidente (accesare gratuită, în orice moment, din orice punct de 
pe glob – foarte util pentru românii din străinătate şi din zone 
mai greu accesibile, dar conectate la Internet –, costuri de 
distribuţie foarte mici) şi sunt evidenţiate de creşterea puternică 
a accesului la Internet, tot mai prezent inclusiv în zonele rurale 
ale României. 

Astfel este mai bine îndeplinită cerinţa de disponibilitate a 
actului normativ, necesară şi obligatorie prin prevederile 
constituţionale (art. 31), principiile generale ale dreptului şi prin 
legislaţia comunitară, respectiv Directiva 2003/98/CE. 
 b. Cheltuielile determinate de publicarea actelor în 
Monitorul Oficial al României, Părţile I–VII, se suportă de către 
emitenţi, pe baza tarifelor aprobate anual de Biroul Permanent al 
Camerei Deputaţilor. Pentru Partea I, în limba maghiară, 
cheltuielile de publicare se suportă de către Camera Deputaţilor. 

3. Alte informaţii  
Secţiunea a 3-a         



Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ                                                                            
1. Impactul macroeconomic               
2. Impactul asupra mediului de afaceri  
3. Impactul social                     Accesul gratuit al persoanelor la legislaţia României 
4. Impactul asupra mediului Reducerea consumului de hârtie 
5. Alte informaţii                      
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)                                                     

- mii lei - 
Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media 

pe 5 ani 
1 2 3 4 5 6 7 
 2008 2009 2010 2011 2012  

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                                      

      

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

a) buget de stat, din acesta:       
(i) cheltuieli de personal        
(ii) bunuri si servicii         
      

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

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:        
(i) cheltuieli de personal     
(ii) bunuri şi servicii                                                         

 
 
 
 
 

0 
0 

 
 
 

0 

 
 
 
 
 

6500 
-5850 

 
 
 

-650 

 
 
 
 
 

6500 
-5850 

 
 
 

-650 

 
 
 
 
 

6500 
-5850 

 
 
 

-650 

 
 
 
 
 

6500 
-5850 

 
 
 

-650 

 
 
 
 
 

5200 
-4680 

 
 
 

-520 

3. Impact financiar, plus/minus, din care:   
a) buget de stat                          
b) bugete locale                          
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4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare                       

Începând cu anul 2009 creşterea cheltuielilor bugetare 
pentru emitenţii principali de acte normative se va 
asigura din bugetul de stat.  
Reducerea cheltuielilor realizata ca efect secundar va 
avea un impact relativ mic asupra fiecărui abonat 
instituţie bugetara in parte, dar la nivelul bugetului 
consolidat va depăși creșterea cheltuielilor bugetare de 
la emitenți.  

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 proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare                                                                
1. Proiecte de acte normative suplimentare                           Hotărâre a Guvernului cu privire la rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome 
„Monitorul Oficial” 

2. Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în 
materie                          

Modificările propuse sunt în acord cu Directiva 
2003/98/CE. 

3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie 
şi alte documente             

 

4. Evaluarea conformităţii:             
Denumirea actului sau documentului  
comunitar, numărul, data adoptării şi data 
publicării                          

Gradul de conformitate   
(se conformează/ nu se conformează) 
 

 
Comentarii 

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

 

6. Alte informaţii                      
Secţiunea a 6-a                 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ                                                 
1. Informaţii privind procesul de   consultare cu 

organizaţii      neguvernamentale, institute cercetare 
şi alte organisme implicate 

2. Fundamentarea alegerii      organizaţiilor cu care a 
avut loc     consultarea, precum şi a modului în   
care activitatea acestor organizaţii  este legată de 
obiectul proiectului   de act normativ          

3. Consultările organizate cu     autorităţile 
administraţiei publice   locale, în situaţia în care 
proiectul        de 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          

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 
interministeriale, în     conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind       
constituirea consiliilor        interministeriale 
permanente           

 

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                                           

 
urmează să fie avizat de CL 

6. Alte informaţii                      
Secţiunea a 7-a       
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea  proiectului de act 
normativ                                                                                                            
1. Informarea societăţii civile cu  privire la necesitatea 

elaborării proiectului de act normativ            
 



2. Informarea societăţii civile cu    privire la eventualul 
impact asupra           mediului în urma implementării       
proiectului de act normativ, precum şi           
efectele asupra sănătăţii şi  securităţii cetăţenilor sau  
diversităţii biologice               

 

3. Alte informaţii                      
Secţiunea a 8-a   
Măsuri de implementare                                                                                                                  
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act 

normativ de către autorităţile administraţiei publice 
centrale şi/sau locale - înfiinţarea                                       
unor noi organisme sau extinderea competenţelor 
instituţiilor existente 

 

2. Alte informaţii                      
 
 Faţă de cele prezentate a fost elaborat proiectul de Ordonanţă anexat pe care îl supunem spre 
adoptare Guvernului. 
 

Secretarul general  
al Guvernului 

 
GABRIEL BERCA 

 

Secretarul general  
al Camerei Deputaţilor 

 
TITU NICOLAE GHEORGHIOF 

 

 

                                                             AVIZĂM FAVORABIL: 

Ministrul economiei si finanţelor, 
 

VARUJAN VOSGANIAN 
 

 
 
 

Ministrul justiţiei, 
 

CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU 
 
 


