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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 820/2014 privind aprobarea plăţii 

contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

(OCDE), în vederea finanţării participării României, prin Consiliul Concurenţei în parteneriat 

cu Cancelaria Primului-Ministru şi Ministerul Finanţelor Publice, într-un proiect care să fie 

realizat de OCDE privind analiza impactului reglementărilor în vigoare în sectoare-cheie ale 

economiei româneşti, în perioada 2014-2015 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii prezentului act normativ 

1. 

Descrierea 

situaţiei 

actuale 

Aderarea României la Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) 

reprezintă un obiectiv strategic constant al politicii externe române începând din anul 

2004.   

În prezent, relaţia României cu OCDE se concretizează în:  

• participarea în cadrul structurilor de lucru ale OCDE, în calitate de asociat (10), 

participant (12) sau invitat (28).  România a aderat deja la 35 de instrumente 

juridice ale OCDE (declaraţii sau recomandări) şi a solicitat aderarea la încă 19 

instrumente juridice în pregătirea aderării la OCDE. 

• iniţierea şi desfăşurarea unor proiecte în parteneriat cu acestea sau cu statele sale 

membre. Proiectele derulate în parteneriat cu OCDE implică în special efectuarea 

unor evaluări sectoriale „inter pares” (peer review) și finanţarea unor studii sau a 

unor programe în domenii specifice la care participă experţii români. Scopul 

programelor este de a obţine expertiză în domenii de interes pentru România şi de 

a mobiliza specialiştii români în vederea integrării şi capacitării lor în reţelele de 

know how ale organizaţiei. 

În domeniul concurenței, România are statutul de asociat în cadrul Comitetului de 

Concurență OCDE începând cu anul 2015 și participă în mod activ la lucrările 

Comitetului.  Totodată, în perioada 2013-2014, a fost efectuat un peer-review al 

politicii și legii concurenței în România. Recomandările OCDE rezultate din peer-

review angajează România și Consiliul Concurenței să ia măsuri pentru 

implementarea la nivel instituțional și național, acolo unde este cazul, a 

recomandărilor și celor mai bune practici emise de această organizație cu activitate de 

notorietate în domeniul concurenței.   

Prin Hotărârea nr. 820/2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 711/2014, 

Guvernul României a aprobat plata unei contribuții voluntare la OCDE în sumă de 

1.365.187 Euro, în scopul realizării de către OCDE a unei analize a reglementărilor în 

vigoare din trei sectoare importante ale economiei românești (construcții, transporturi, 

procesare agro-alimentară) din perspectiva impactului acestora asupra concurenței.  
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Participarea României la acest proiect a fost aprobată de Guvern în data de 10 

septembrie 2014, în baza Memorandumului cu tema: I. Participarea României, prin 

Consiliul Concurenţei în parteneriat cu Cancelaria Primului Ministru şi Ministerul 

Finanţelor Publice într-un proiect care să fie realizat de OCDE privind analiza 

impactului reglementărilor în vigoare în sectoare cheie ale economiei româneşti, în 

perioada 2014 -2015 şi II. Măsuri ce decurg din dobândirea statutului de asociat al 

României la Comitetul de Concurenţă OCDE, inițiat de Consiliul Concurenței. 

Contribuţia voluntară a fost achitată de la bugetul de stat, prin bugetul  Consiliului 

Concurenţei, cu ocazia rectificării bugetare în anul 2014. 

Urmare HG nr. 820/2014 și a Acordului încheiat între Consiliul Concurenței, 

Cancelaria Prim-Ministrului (în prezent Secretariatul General al Guvernului) și 

OCDE cu privire la o contribuție financiară pentru Programul de lucru și bugetul 

OCDE (2013-2014), OCDE, în colaborare cu instituțiile românești, a elaborat 

Raportul de analiză a impactului reglementărilor asupra mediului concurențial, ce a 

fost lansat public în luna iunie 2016. 

În cadrul Raportului, în urma evaluării a 895 acte normative, OCDE a formulat peste 

150 de recomandări de modificare a unor prevederi legislative care pot limita 

concurența.  Beneficiile estimate pentru economia românească și consumatorul român 

în urma implementării acestor recomandări ar urma să depășească, pe termen lung, în 

evaluarea OCDE, suma de 434 milioane de euro pe an, echivalentul a 0,27% din PIB.   

În subsidiar, proiectul a avut ca rezultat crearea unei metodologii de evaluare a 

impactului documentelor de politici publice și al actelor normative asupra mediului 

concurenţial, cât şi consolidarea abilităților administrației centrale în formularea de 

politici publice pro-concurențiale.și a expertizei acesteia în domeniul evaluării 

impactului legislației asupra concurenței, prin organizarea a 6 seminarii de instruire.  

Pentru urgentarea demersurilor de implementare a recomandărilor formulate de 

OCDE în cadrul Raportului sus-menționat, Guvernul a adoptat în data de 21 iunie 

2018 o serie de măsuri, ce au fost propuse prin Nota cu tema: Punerea în aplicare a 

recomandărilor formulate de OCDE în privința unor prevederi legislative cu impact 

anit-concurențial ce afectează activitatea economică din sectoarele construcții, 

transport de mărfuri și procesare agro-alimentară.  

Menționăm totodată că, pentru a se asigura o bună implementare a recomandărilor 

OCDE, Acordul încheiat cu OCDE a fost prelungit la solicitarea Consiliului 

Concurenței și Cancelariei Prim-Ministrului (ulterior Secretariatul General al 

Guvernului) până la 30 iunie 2016, printr-o scrisoare din data de 9 iunie 2015, 

respectiv până la 30 iunie 2017 printr-o scrisoare din 30 iunie 2016, ulterior până la 

30 iunie 2018 printr-o scrisoare din 25 mai 2017 și până la 30 iunie 2020 printr-o 

scrisoare din 28 iunie 2018. 

În data de 31 august 2018, prin scrisoarea nr. COMP/2018.157, OCDE a informat 

Consiliul Concurenței că, la data de 29 august 2018, din suma plătită de 1.365.187 

Euro erau neutilizați 80.042 Euro.  Din aceștia, 15.042 Euro sunt necesari a fi utilizați 

în continuare pentru activități legate de evaluarea impactului concurențial al 

prevederilor legale din cele trei sectoare economice, respectiv pentru acoperirea 

cheltuielilor cu asistența tehnică necesară implementării recomandărilor formulate de 

OCDE, traduceri de legislație și efectuarea de misiuni în România de către experții 

OCDE.  Restul de 65.000 Euro sunt disponibili pentru a fi utilizați într-un proiect nou, 
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de asistență tehnică din partea OCDE, în vederea simplificării sistemului de licențiere 

a activităților antreprenoriale din toate sectoarele de activitate din România. 

Necesitatea simplificării sistemului de licențiere este  reflectată în diverse studii 

realizate de autoritățile publice din România, Comisia Europeană1, Banca Mondială2, 

OCDE3, precum și în concluziile sondajelor efectuate în rândul companiilor 

românești.  Totodată, ea a fost subliniată de către Secretarul General al OCDE, Angel 

Gurria, în diverse discuții cu înalți oficiali români, ca un element important în 

procesul de aderare a țării noastre la OCDE.  Obiectivele și activitățile ce ar putea fi 

desfășurate de către OCDE în cadrul noului proiect au făcut obiectul discuțiilor și 

corespondenței purtate de Consiliul Concurenței, în perioada iunie-iulie 2018, cu 

Divizia de Economie a OCDE, precum și a vizitei efectuate de o delegație la nivel 

înalt a OCDE, în perioada 18-19 iulie 2018.  În toate aceste demersuri, Consiliul 

Concurenței a fost sprijinit îndeaproape de Ministerul Afacerilor Externe. 

2. 

Schimbări 

preconizate 

Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 820/2014 conform prezentei hotărâri va permite 

utilizarea sumei de 65.000 Euro din fondurile deja plătite la OCDE cu titlu de 

contribuție voluntară, în scopul finanțării participării României, prin Consiliul 

Concurenței și Secretariatul General al Guvernului, la realizarea unui nou proiect de 

către OCDE în domeniul simplificării procedurilor de licențiere a activităților 

antreprenoriale din România.   

În cadrul noului proiect, OCDE va realiza o analiză diagnostic a politicilor de 

reglementare prin licențiere a activității antreprenoriale din toate sectoarele 

economice, cu rezultate concrete, respectiv:  

(i) realizarea unui inventar al reglementărilor în domeniul licențierii, cu 

identificarea părților bune și, mai ales, a părților slabe ale sistemului actual de 

licențiere,  

(ii) realizarea unei evaluări preliminare a principalelor grupe de proceduri de 

licențiere a companiilor 

(iii) definirea unui indicator care să evalueze povara procedurilor de licențiere 

pentru companii; 

(iv) formularea de recomandări specifice de țară pe baza celor mai bune practici 

internaționale; 

(v) identificarea de soluții cu efect rapid pentru simplificarea sistemului de 

licențiere (“quick fixes”). 

Analiza realizată în baza acestui proiect va putea fi fructificată ulterior pentru o 

revizuire semnificativă a sistemului de licențiere din România, finanțată din fonduri 

atrase de la Comisia Europeană, prin Programul de Sprijin pentru Reforme 

Structurale.  

Menționăm că OCDE încurajează guvernele să-și evalueze și să-și îmbunătățească 

politicile și reglementările pentru a susține concurența. Existența unei concurențe 

libere și corecte permite firmelor eficiente să se consolideze și să se dezvolte, sprijină 

sporirea investițiilor, a productivității, precum și crearea de noi locuri de muncă, cu 

                                                 
1 Comisia Europeană, Study on the compliance by Member States on the time needed to get licenses and permits to 
take up and perform the specific activity of an enterprise as from beginning of 2014 
2 Banca Mondială, Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs 
3 OCDE, Product Market Regulation Indicator 2013 
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impact direct asupra creșterii economice. 

Realocarea sumei de 65.000 euro din contribuția voluntară plătită de România la 

OCDE conform HG nr. 820/2014 în scopul realizării de către OCDE a unui proiect 

pentru simplificarea sistemului de licențiere a activităților antreprenoriale din 

România va contribui la consolidarea cooperării statului român cu OCDE și va 

demonstra capacitatea României de a răspunde criteriilor de aderare și cerințelor 

impuse de apartenența la acest for. 

Nu sunt necesare fonduri suplimentare de la buget de stat pentru realizarea 

proiectului.  

3. Alte 

informaţii 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

1. Impactul macroeconomic Prezentul act normativ creează cadrul financiar pentru 

cooperarea între Guvernul României și OCDE, într-un 

proiect de asistență tehnică, realizat de OCDE, pentru 

simplificarea sistemului de licențiere a activității 

antreprenoriale din toate sectoarele economiei 

românești, care va avea efecte pe termen lung asupra 

creșterii competitivității economiei românești, sporirii 

ratei de creștere economică și creării de noi locuri de 

muncă. 

Potrivit evaluărilor OCDE, o simplificare și 

raționalizare semnificativă a sistemului de licențiere a 

activităților companiilor ar conduce, pe termen lung, la 

o creștere semnificativă, de aproximativ 1%, a 

Produsului Intern Brut per capita.  

11. Impactul asupra mediului concurenţial 

şi domeniului ajutoarelor de stat  

Proiectul de act normativ va permite evaluarea 

reglementărilor din domeniul licențierii activităților 

antreprenoriale în scopul eliminării sarcinilor 

administrative excesive impuse de legislație agenților 

economici, eliminării barierelor nejustificate la intrarea 

pe piață, precum și al asigurării unui tratament egal 

tuturor agenților economici aflați în situații similare.   

2. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ va avea ca rezultat 

identificarea de soluții cu efect rapid pentru reducerea 

birocrației în domeniul licențierii activității 

companiilor. 

21. Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Proiectul de act normativ va permite eliminarea 

sarcinilor administrative excesive impuse de legislație 

agenților economici. 

22.  Impactul asupra întreprinderilor mici 

şi mijlocii 

Rezultatele anticipate ale proiectului de act normativ 

vor susține și dezvoltarea întreprinderilor mici și 

mijlocii, pentru care reglementările ineficiente 
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reprezintă adesea o povară foarte mare.  

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, pentru anul curent, 

cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

Nu este necesară alocarea de fonduri de la bugetul de stat în anul curent sau în următorii 4 ani. 

mii lei -  

Indicatori An 

curent 

Următorii 4 ani  

Media pe 5 ani 

 2018 2019 2020 2021 2022  

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) bugetul 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 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru pentru a compensa  

reducerea veniturilor bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor  veniturilor şi/sau 

cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

7. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
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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. 

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri 

nu se abrogă niciun act normativ. 

Implementarea noilor dispoziţii nu necesită 

elaborarea de noi acte normative. 

1¹. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu 

legislația în domeniul achizițiilor publice. 

Nu este cazul. 

2. Conformitatea  proiectului de act normativ cu 

legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare 

Prezentul act normativ nu transpune legislaţie 

comunitară şi nu creează cadrul pentru 

aplicarea directă a acesteia 

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 Prezentul act normativ sprijină îndeplinirea 

obiectivelor naționale din cadrul Strategiei 

Europa 2020 și monitorizării realizate de 

Comisia Europeană în cadrul Semestrului 

European.   

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 

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 

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 

Nu este cazul. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului 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 

Proiectul de act normativ necesită avizul 

Consiliului Legislativ.  
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d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

6.Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea prezentului act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

Proiectul este supus procedurii de 

transparență decizională. 

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 Nu este cazul.  

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act 

normativ de către autorităţile administrației publice 

centrale şi/sau locale-înfiinţarea unor noi organisme 

sau extinderea competenţelor instituţiilor existente 

Pentru punerea în aplicare a prevederilor 

actului normativ nu este necesară înființarea 

unor noi organisme sau extinderea 

competențelor instituțiilor existente. 

2. Alte informaţii Nu este cazul.  

 

 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de modificare a articolului nr. 1 al Hotărârii 

de Guvern nr. 820/2014 privind aprobarea plăţii contributiei voluntare a României la Organizaţia 

pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării participării României, 

prin Consiliul Concurenţei în parteneriat cu Cancelaria Primului Ministru şi Ministerul Finanţelor 

Publice într-un proiect care să fie realizat de OCDE privind analiza impactului reglementărilor în 

vigoare în sectoare cheie ale economiei româneşti, în perioada 2014 -2015, pe care îl supunem spre 

aprobare. 
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CONCURENȚEI 
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SECRETARIATUL GENERAL AL 
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Ioana- Andreea LAMBRU 
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8 

 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE 

 

Teodor MELEȘCANU 

 
 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

 

Tudorel TOADER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


