
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea I 

Titlul proiectului de act normativ 

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 861/1999 pentru aprobarea închirierii 

de elemente de infrastructură din incinta perimetrelor administrate de Ministerul Apărării 

Naţionale, respectiv de Ministerul Afacerilor Interne şi de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, 

pentru amplasarea de echipamente de radiocomunicaţii 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 

actuale  
Prin Hotărârea Guvernului nr. 861/1999 pentru aprobarea închirierii de 

elemente de infrastructură din incinta perimetrelor administrate de 

Ministerul Apărării Naţionale, respectiv de Ministerul Afacerilor Interne 

şi de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pentru amplasarea de 

echipamente de radiocomunicaţii, cu completările ulterioare, legiuitorul 

a conferit Direcţiei Generale Logistice din cadrul M.A.I. competenţe 

privind încheierea contractelor de închiriere a bunurilor de referinţă.  

De la data intrării în vigoare a actului normativ şi până în prezent, 

structurile Ministerului Afacerilor Interne au solicitat aprobarea 

delegării competenţei de semnare a contractelor de închiriere, în nume 

propriu, ţinând cont că bunurile solicitate pentru a fi închiriate, de către 

societăţi comerciale private care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 

1 din H.G. nr. 861/1999, cu completările ulterioare, se află în 

administrarea acestora. 

De asemenea, prevederile actului normativ referitoare la modul de plată 

a chiriei şi de utilizare a sumelor obţinute din închirierea elementelor de 

infrastructură nu sunt corelate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind 

finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare 

la destinaţia sumelor încasate de structurile care au înfiinţate activităţi 

finanţate parţial sau integral din venituri proprii. 

2. Schimbări preconizate 
Prin proiectul de referinţă se urmăreşte descentralizarea şi 

responsabilizarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne în al căror 

patrimoniu se află elementele de infrastructură şi care fac obiectul 

propunerilor de închiriere. 

În acelaşi timp, prin modificarea articolului 4 se asigură corelarea cu 

precizările Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

în sensul stabilirii categoriilor de structuri din cadrul instituţiilor din 

sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională care pot 

beneficia de cota-parte reţinută din valoarea chiriei, a modului de 

folosinţă a acestor sume, precum şi a celor rezultate din excedentele 

anuale.  

Modificarea actului normativ în cauză nu implică cheltuieli 

suplimentare. 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul 

macroeconomic  
Nu este cazul 

1
^1

. Impactul asupra 

mediului concurenţial şi 
Nu este cazul 



domeniului ajutoarelor de 

stat  

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri  
Nu este cazul 

3. Impactul social  Nu este cazul 

4. Impactul asupra 

mediului  
Nu este cazul 

5. Alte informaţii  Nu este cazul 

 Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pe anul curent, cât 

şi pe termen lung (5 ani) 

- mii lei - 

Indicatori  Anul 

curent  

Următorii 4 ani  Media 

pe  

5 ani 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

- - - - - - 

a) bugetul 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 şi servicii       

b) bugete locale:       

     (i) cheltuieli de personal       

     (ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 
 

     

     (i) cheltuieli de personal       

     contribuţii de asigurări 

de sănătate 

      

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 
- - - - - - 

a) buget de stat       

b) bugete locale       

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul. 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

Nu este cazul. 



6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea veniturilor 

şi/sau cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul. 

7. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative  

necesare pentru aplicarea 

prevederilor proiectului de 

act normativ: 

 

 

 

a) acte normative în 

vigoare ce vor fi modificate 

sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a 

proiectului de act 

normativ; 

Nu este cazul 

 

b) acte normative ce 

urmează a fi elaborate în 

vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

Nu este cazul 

 

 

2. Conformitatea 

proiectului de act normativ 

cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce 

transpun prevederi 

comunitare. 

Nu este cazul 

3. Măsuri necesare  

aplicării directe a actelor 

normative comunitare. 

Nu este cazul  

4. Hotărâri ale Curţii de 

Justiţie a Uniunii Europene 

Nu este cazul  

5. Alte acte normative şi 

/sau documente 

internaţionale din care 

decurg angajamente: 

Nu este cazul  

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind 

procesul de consultare cu 

organizaţii 

neguvernamentale, 

institute de cercetare şi alte 

organisme implicate. 

Nu este cazul  

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. 

Nu este cazul  

3. Consultările organizate 

cu autorităţile 

Nu este cazul  



administraţiei publice 

locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ 

are ca obiect activităţi ale 

acestor autorităţi, în 

condiţiile H.G. 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 

H.G. nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor 

interministeriale 

permanente. 

Nu este cazul  

5. Informaţii privind 

avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării  

c) Consiliul Economic şi 

Social 

d) Consiliul Concurentei  

e) Curtea de Conturi 

Nu este cazul 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 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 

Pentru proiectul de act normativ a fost îndeplinită procedura stabilită 

prin Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică. 

2. Informarea societăţii 

civile cu privire la 

eventualul impact asupra 

mediului in urma 

implementării proiectului 

de act normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau 

diversităţii biologice  

Nu este cazul  

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în 

aplicare a proiectului de 

act normativ de către 

autorităţile administraţiei 

Nu este cazul 



publice centrale şi/sau 

locale - înfiinţarea unor noi 

organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor 

existente 

2. Alte informaţii Nu este cazul  

 

În considerarea celor prezentate a fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea 

Hotărârii Guvernului nr. 861/1999 pentru aprobarea închirierii de elemente de infrastructură din 

incinta perimetrelor administrate de Ministerul Apărării Naţionale, respectiv de Ministerul 

Afacerilor Interne şi de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pentru amplasarea de echipamente 

de radiocomunicaţii , pe care-l supunem Guvernului spre adoptare. 
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