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 NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

Secțiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ  

Hotărâre a Guvernului 
pentru modificarea și completarea  Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și 
completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1053/2014 

 
 
  
 

Secțiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale În decembrie 2014 a fost emisă Hotărârea Guvernului 
nr. 1053/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare 
a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 
privind aprobarea Programului de stimulare a 
cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și 
completările ulterioare, prin care se reglementează 
modul de acordare a garanţiilor în numele și în contul 
statului de către Fondul Național de Garantare a 
Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii 
(F.N.G.C.I.M.M.) aferente finanţărilor acordate 
persoanelor fizice care îndeplinesc criteriile de 
eligibilitate pentru achiziția de autoturisme noi în 
cadrul Programului, de către instituţiile de credit sau 
instituţiile financiare nebancare eligibile.  
În prezent, în cuprinsul normelor de aplicare la art.19 
alineatul (2) este reglementată modalitatea privind 
plata valorii despăgubirilor de către societatea de 
asigurare către finanțator și stat, reprezentat prin 
Ministerul Finanțelor Publice, proporțional cu 
procentul de garantare, în cazul daunelor totale 
produse autoturismelor achiziționate în cadrul 
Programului, fără să se distingă cazurile în care a fost 
sau nu solicitată executarea garanției de stat.  
În primul trimestru al anului 2016, a fost înregistrat 
primul caz de daună totală asupra unui autoturism 
achiziționat de către un beneficiar în cadrul 
Programului pentru care nu a fost solicitată 
executarea garanției de stat. Atât instituția de credit 
cât și beneficiarul au solicitat  Ministerului Finanțelor 
Publice acordul pentru utilizarea sumei reprezentând 
despăgubirea rezultată  ca urmare a daunei totale a 
autoturismului achiziționat în cadrul Programului în 
vederea stingerii creanței datorate de beneficiar. 
Acesta nu a putut fi acordat întrucât art.19, alineatul 
(2) din Normele de aplicare a Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 66/2014, cu completările ulterioare, 
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aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1053/2014, nu 
cuprinde reglementări care să prevadă posibilitatea ca 
Ministerul Finanțelor Publice să emită un astfel de 
acord. 

 
2. Schimbări preconizate 

 
Se reglementează prin modificarea art.19, alineatul 
(2) din Normele de aplicare a Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 66/2014, cu completările ulterioare, 
modalitatea de plată a despăgubirilor în cazul 
producerii daunei totale pentru autoturismele 
achiziționate în cadrul Programului și de utilizare a 
sumelor rezultate din valorificarea autoturismului 
avariat, în cazurile în care Ministerul Finanțelor 
Publice a plătit finanţatorului suma rezultată din 
executarea garanţiei, precum și cazul în care valoarea 
despăgubirilor, înainte de depunerea de către 
finanţator la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată, 
acoperă integral sau doar parţial soldul finanţării 
garantate restante. 
Se reglementează prin modificarea art.22 alineatul 
(1), litera (h) din Normele de aplicare a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 66/2014, cu completările 
ulterioare, obligația finanţatorului de a prezenta, la 
solicitarea executării garanţiei de stat, modalitatea de 
utilizare a valorii despăgubirilor încasate de finanţator, 
respectiv a sumelor rezultate din valorificarea 
autoturismului avariat ca urmare a producerii unei 
daune totale. 

 
3.  Alte informaţii 

  
– Nu este cazul 
 
 
 

 
Secțiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
 

 
1. Impactul macroeconomic 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
 

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

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

 
2. Impactul asupra mediului de afaceri 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
 

 
 
2^1. Impactul asupra sarcinilor administrative 
 

 
 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest  
subiect. 
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2^2. Impactul asupra întreprinderilor mici şi 
mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

4. Impactul  asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
5. Alte informaţii  – Nu este cazul 

 
                                                                                           
                                                                                                                     

Secțiunea 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 
 2016 2017    2018  2019   2020  

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 
    (i) impozit pe profit 
   (ii) impozit pe venit 
b) bugetele locale: 
    i) impozit pe profit 
c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
    (i) contribuţii de asigurări 

1. Proiectul de act normativ nu presupune o
creştere/diminuare a veniturilor bugetare. 

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       
    (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                                   

   Nu este cazul. 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare                                       

   Nu este cazul. 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor  
veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare            

   Nu este cazul 

7. Alte informaţii                          Nu este cazul.                  
 
 

Secțiunea a 5-a 
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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; 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 
vederea implementării noilor dispoziţii  

Se modifică și se completează Normele de aplicare a 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2014 privind 
aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de 
autoturisme noi, cu modificările și completările 
ulterioare, aprobate prin  Hotărârea Guvernului nr. 
1053/2014 

 
1^1. Compatibilitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor
publice: 
   a) impact legislativ - prevederi de modificare
şi completare a cadrului normativ în domeniul
achiziţiilor publice, prevederi derogatorii; 
   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 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 

Nu este cazul 

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

Nu este cazul 

6. Alte informaţii Nu este cazul 
 
 
 

Secțiunea 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.           

 Proiectul a fost elaborat în colaborare cu   F.N.G.C.I.M.M.
în calitate de mandatar al statului, mandatat în regim
derogatoriu față de prevederile art. 4 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
109/2008, cu modificările ulterioare, în vederea emiterii de 
garanţii în numele și în contul statului în favoarea 
instituţiilor de credit și a instituţiilor financiare nebancare 
care acordă credite persoanelor fizice eligibile pentru
achiziția unui autoturism nou în cadrul Programului. 

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 referă la acest subiect . 

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în 
care proiectul de act normativ are ca obiect 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect . 
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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      

Proiectul de 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              

 
Este necesar avizul Consiliului Legislativ asupra proiectul 
de act normativ.  
 
Nu este cazul. 
 
Nu este cazul. 
 
Nu este cazul. 
 
Nu este cazul. 

6. Alte informaţii                   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

 
Secțiunea 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                
                               

Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de
Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului,
pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de 
documente de politici publice, a proiectelor de acte
normative, precum şi a altor documente, în vederea
adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.561/2009. 
A fost îndeplinită procedura transparenţei decizionale
conform prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică. 

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                         

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii                   Nu au fost identificate. 
 

 
 

Secțiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

 
  

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

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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autorităţile administraţiei publice centrale 
şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme 
sau extinderea competenţelor instituţiilor 
existente                                                   
 2. Alte informaţii                   Nu au fost identificate 

 Pentru considerentele de mai sus, supunem aprobării proiectul de Hotărâre a Guvernului 
pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu 
modificările și completările ulterioare, aprobate prin  Hotărârea Guvernului nr. 1053/2014. 

 
                                                                              

 MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE    
                      

ANCA DANA DRAGU 
                                                         

                                                               
Avizăm favorabil 

 
VICEPRIM - MINISTRU 

MINISTRUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI 
 

COSTIN GRIGORE BORC 
 
 
 

        MINISTRUL JUSTIŢIEI 
 

      RALUCA ALEXANDRA PRUNĂ 
 
 
 
 


