
 

 

    

                 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea  Hotărârii Guvernului nr. 396/2018 privind unele măsuri referitoare la 

pregătirea şi exercitarea de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în anul 

2019 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

             În conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea 

Guvernului nr. 396/2018 privind unele măsuri referitoare la 

pregătirea şi exercitarea de către România a Preşedinţiei 

Consiliului Uniunii Europene în anul 2019, cheltuielile 

aferente procesului de pregătire şi exercitare de către 

România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în anul 

2019 se suportă, în condiţiile legii, de la bugetul de stat. 

            Sub autoritatea Ministerului Muncii şi Justiţiei 

Sociale funcționează: 

- Casa Naţională de Pensii Publice, a cărei activitate este 

suportată din Bugetul asigurărilor sociale de stat și, 

- Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a 

cărei activitate este suportată din Bugetul asigurărilor pentru 

șomaj. 

            Pe parcursul deținerii de România a președinției 

Consiliului CE, cele două instituții menționate mai sus vor 

avea un rol activ, respectiv vor organiza o serie de întâlniri și 

reunini conform domeniilor specifice de activitate. 

     La momentul actual, Hotărârea Guvernului nr. 396/2018 

privind unele măsuri referitoare la pregătirea şi exercitarea 

de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii 

Europene în anul 2019, prevede posibilitatea suportării 

cheltuielilor necesare organizării de acțiuni protocolare pe 



 

 

perioada exercitării de către România a Președinției 

Consiliului Uniunii Europene doar de la bugetul de stat. 

    În vederea exercitării în bune condiții a atribuțiilor ce 

revin Casei Naționale de Pensii și Agenției Naționale pentru 

Ocuparea Forței de Muncă, trebuie asigurat cadrul legal 

pentru suportarea din bugetul asigurărilor sociale de stat și 

bugetul asigurărilor pentru șomaj a cheltuielilor necesare  

organizării acțiunilor protocolare pe perioada exercitării de 

către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene.   

 1.1 În cazul actelor 

normative care transpun 

legislaţie comunitară sau 

creează cadrul pentru 

aplicarea directă a 

acesteia 

   Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Schimbări 

preconizate 
      Prin prezentul proiect se reglementează cadrul juridic 

necesar pentru suportarea și din bugetul asigurărilor sociale 

de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj a cheltuielilor 

necesare  organizării acțiunile protocolare pe perioada 

exercitării de către România a Președinției Consiliului 

Uniunii Europene.   

 

3. Alte informații    Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 3-a  

Impactul socioeconomic al prezentului act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

1.1 Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniul 

ajutoarelor de stat 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.1 Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

22 .Impactul asupra 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

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



 

 

4. Impactul asupra mediului  Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

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 suplimentar asupra bugetului general consolidat. 

- mii lei - 

 

Indicatori 

 

Anul 

curent 

 

Următorii 4 ani 

Media pe 

5 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 - - - - - - 

bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

      

 

         (i) contribuţii de 

asigurări 

- - - - - - 

   2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

- - - - -  

  a) buget de stat, din 

acesta: 

- - - - -  

        (iii)   cheltuieli de 

capital  

- - - - -  

    b) credit extern - - - - -  

    c) surse proprii  

 

- - - - -  

   3.  Impact financiar, 

plus/minus, din care:  

      

     a) buget de stat  - - - - -  

   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    Prezentul act normativ se aplică reuniunilor 

organizate în țară, în contextul procesului de pregătire 

și exercitare de către România a Președinției 

Consiliului Uniunii Europene în anul 2019. 

    Cheltuielile aferente se suportă în limita creditelor 

bugetare și de angajament aprobate de ordonatorilor 

principali de credite, potrivit reglementărilor în 

vigoare. 
 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

prezentului act normativ: 

   a) acte normative  în vigoare 

ce vor fi modificate sau 

abrogate, ca urmare a intrării 

în vigoare a prezentului act 

normativ; 

   b) acte normative ce urmează 

a fi elaborate în vederea  

implementării noilor dispoziţii 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

1.1 Compatibilitatea 

prezentului  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 

operational/tehnic-sisteme 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

 

electronice utilizate în 

desfăşurarea procedurilor de 

achiziţie publică, unităţi 

centralizate de achiziţii publice, 

structură organizatorică 

internă a autorităţilor 

contractante 

2. Conformitatea  prezentului 

act normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul actelor 

normative ce transpun 

prevederi comunitare 

Prezentului 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 

Prezentul  act normativ nu se  referă  la acest 

subiect.                                                 

6.  Alte informaţii 

Nu   au fost identificate. 

 

 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul 

de consultare cu organizaţii 

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.                                                 

3. Consultările organizate cu 

autorităţile  administraţiei 

Prezentul  act normativ nu se  referă  la acest 

subiect. 



 

 

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 actelor normative 

4. Consultările desfăşurate în 

cadrul consiliilor 

interministeriale, în 

conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 

750/2005  privind  constituirea 

consiliilor interministeriale 

permanente   

   Acest act normativ nu este supus consultărilor 

comisiilor interministeriale.                                      

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 urmează a fi avizat de Consiliul 

Legislativ și de Consiliul Economic și Social. 

 

6. Alte informaţii                                                                Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea  

prezentului act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile 

cu privire la necesitatea 

elaborării prezentului act 

normativ 

     Prezentul proiect de act normativ a fost elaborat în 

conformitate cu prevederile 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 prezentului act 

normativ, precum şi efectele 

     Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 



 

 

asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

3. Alte informaţii  Nu au fost identificate. 

 

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 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.  Alte informaţii   Nu au fost identificate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 396/2018 privind unele măsuri 

referitoare la pregătirea şi exercitarea de către România a Preşedinţiei Consiliului 

Uniunii Europene în anul 2019. 

 

 

Ministrul muncii și justiției sociale 

 

Lia-Olguța Vasilescu 

 

 

  

Ministrul afacerilor externe 

 

 

 

Teodor-Viorel Meleșcanu 

 

 

Ministrul delegat pentru afaceri 

europene 

 

 

                      Victor Negrescu 

 

 

 

 

AVIZAT: 

 

 

 

 

Ministrul finanțelor publice Ministrul justiției 

 

Eugen-Orlando Teodorovici Tudorel Toader 

 


