NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre a Guvernului
privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei,
energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război, văduvelor
de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
Prin Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi
văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au fost reglementate
drepturile de care beneficiază persoanele care au calitatea de veterani de război şi văduve de război,
precum şi de accidentaţi de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza
acţiunii mijloacelor de luptă ale războiului.
Potrivit prevederilor art.16. lit.g) şi ale art.18 din actul normativ menţionat, pentru aceste categorii
de persoane se acordă un ajutor anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi
energiei termice pentru nevoi casnice, al cărui cuantum se stabileşte anual, prin hotărâre a Guvernului, în
funcţie de evoluţia preţurilor şi posibilităţile de susținere din bugetul de stat. Plata acestui ajutor se
asigură de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite care efectuează plata
indemnizaţiilor de veteran de război.
Suma necesară pentru plata ajutorului anual care se acordă veteranilor de război, văduvelor de
război precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat este prevăzută în bugetele
Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Apărării
Naționale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii.
În anul 2014, prin Hotărârea Guvernului nr.1088, cuantumul ajutorului anual a fost aprobat la
nivelul de 300 lei/persoană, de acest ajutor beneficiind aproximativ 22.974 persoane.
11. Proiectul de act normativ transpune legislația comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea
directă a acesteia.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Schimbări preconizate
Având în vedere prevederile legale menţionate, cât şi dificultăţile cu care se confruntă această
categorie de populaţie, prin proiectul alăturat de hotărâre a Guvernului se propune majorarea ajutorului
anual de la 300 lei la 335 lei, cu 11% mai mult față de nivelul aprobat în anul 2014.
Această majorare este motivată de creșterea prețurilor la mărfurile nealimentare și la servicii în
luna iulie 2015 față de luna iulie 2014. Astfel, potrivit datelor publicate de Institutul Național de
Statistică în buletinul de prețuri nr.7/2015, prețul la combustibili, gaze naturale și energie termică a
crescut cu 5,2%, la serviciile de apă, canal, salubritate creșterea este de 4,8%, iar pentru chirii de 1%.
Ajutorul anual are drept scop susţinerea acestor persoane şi acoperirea unei părţi din costul
chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice.
De ajutorul anual va beneficia un număr total de 17.688 persoane, din care 16.674 persoane
plătite de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 513 persoane plătite
de Ministerul Apărării Naționale, 500 persoane plătite de Ministerul Afacerilor Interne şi 1 persoană
plătită de Serviciul Român de Informaţii.
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Sumele destinate plăţii ajutorului anual care se acordă veteranilor de război, văduvelor de război
precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat se suportă din bugetele aprobate
Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Apărării
Naționale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii pe anul 2015.
Plata ajutorului anual din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor
Vârstnice se efectuează de către casele teritoriale de pensii publice.
În bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru anul
2015 este prevăzută suma de 8.700.000 lei.
În bugetul Ministerului Apărării Naționale pentru anul 2015 este prevăzută suma de 350.000 lei.
În bugetul Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2015 este prevăzută suma de 200.000 lei.
În bugetul Serviciului Român de Informaţii pentru anul 2015 este prevăzută suma de 400 lei.
3. Alte informaţii
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macro-economic
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
11. Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Impact asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Impact social
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
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)

Indicatori

Anul curent

1
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:

2

- în mii lei (RON) Următorii
Media pe cinci
patru ani
ani
3 4 5 6
7
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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
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:
MMFPSPV
MAI
MApN
SRI

16.674 pers. x 335 lei = 5.585.790 lei
500 pers. x 335 lei = 167.500 lei
513 pers. x 335 lei = 171.855 lei
1 pers. x 335 lei = 335 lei

7. Alte informaţii: Sumele sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor de credite pe anul 2015.
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.
11.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice.
a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul
achiziţiilor publice, prevederi derogatorii;
Nu este cazul.
b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea
procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură organizatorică
internă a autorităţilor contractante.
Nu este cazul.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie cazul proiectelor
ce transpun prevederi comunitare
Nu este cazul.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare.
Nu este cazul.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
3

Nu este cazul.
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente
Nu este cazul.
6. Alte informaţii
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate
Proiectul de act normativ nu se refera 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 proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
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.
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
Proiectul de act normativ nu se refera 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 va fi avizat de Consiliul Legislativ.
6. Alte informaţii
Proiectul de act normativ a fost dezbătut în ședința Comisiei de dialog social de la nivelul MMFPSPV
din data de
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.
Actul normativ prezentat a fost elaborat cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.
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
Nu este cazul.
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
Nu este cazul.
2. Alte informaţii
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului privind
stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei
electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război,
precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat, pe care îl supunem spre adoptare
Guvernului.
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