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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secțiunea 1 Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre a Guvernului 

pentru modificarea și completarea  anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind 

organizarea, funcționarea și componența Comitetului național pentru situații speciale de 

urgență, precum și pentru modificarea și completarea  anexelor nr. 1 – 4 la Hotărârea 

Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc 

 

Secțiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situației 

actuale  

        Prin Hotărârea Comitetului național pentru situații speciale de 

urgență nr. 1 din 01.08.2019, la solicitarea ministerului cu atribuții în 

domeniul mediului referitoare la introducerea unui nou tip de risc, 

respectiv „atacul carnivorelor mari asupra populației - urs, lup”, a fost 

aprobată propunerea de modificare și completare a  Hotărârii 

Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și 

componența Comitetului național pentru situații speciale de urgență, cu 

modificările și completările ulterioare, și de asemenea, a Hotărârii 

Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc. 

Introducerea acestui nou tip de risc este justificată de: 

- riscul major generat de prezența tot mai frecventă a exemplarelor de 

carnivore mari în apropierea așezărilor umane care, adesea, este urmată 

de atacuri care pun în pericol viața și sănătatea populației; 

- degradarea arealului favorabil și scăderea resursei trofice naturale; 

- creșterea numărului exemplarelor de urs; 

- reducerea interesului gestionarilor fondurilor cinegetice în prevenirea 

pagubelor și analiza incidentelor provocate de carnivorele mari; 

- înregistrarea unui trend crescător al pagubelor provocate în cadrul 

localităților de carnivorele mari; 

- înregistrarea unei creșteri a valorilor despăgubirilor plătite de 

ministerul cu atribuții în domeniul mediului pentru pagubele provocate 

de carnivorele mari. Astfel, dacă în 2016 au fost plătite despăgubiri în 

cuantum de 1.187.971 lei, în 2017 - 2.561.664 lei, în 2018 – 1.363.435 

lei iar în prima jumătate a anului 2019 au fost plătite despăgubiri în 

cuantum de 1.050.215 lei. 

 

2. Schimbări preconizate Prin proiect se propune introducerea unui nou tip de risc – „atacul 

carnivorelor mari asupra populației - urs, lup” – în lista celor 

gestionate prin mecanismele care asigură, la nivel național, 

managementul tipurilor de risc, sens în care sunt stabilite autoritățile 

responsabile și domeniile de acțiune pentru a fi asigurată intervenția 

operativă pentru apărarea vieții și sănătății populației, a mediului 

înconjurător și a valorilor materiale. 

 

3. Alte informații  

 

Secțiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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1
1. 

Impactul asupra mediului concurențial și 

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 

2
2
. Impactul asupra întreprinderilor mici și 

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 informații 

 

 

 

Secțiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cat și pe termen lung (pe 5 ani) 

 

                                                                                                                                                    - mii lei - 

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media 

pe 5 ani 

 2020 2021 2022 2023 2024  

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) contribuții de asigurări 

 

- - - - - - 

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

   (i) cheltuieli de personal 

   (ii) bunuri și servicii 

b) bugete locale: 

   (i) cheltuieli de personal 

   (ii) bunuri și servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

   (i) cheltuieli de personal 

   (ii) bunuri și servicii 

 

- - - - - - 

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

 

- - - - - - 

4. Propuneri pentru acoperirea - - - - - - 
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creșterii cheltuielilor bugetare 

 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor și/sau cheltuielilor 

bugetare 

 

- - - - - - 

7. Alte informații Proiectul nu are impact asupra bugetului general consolidat. 

 

Secțiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislației 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 dispoziții 

 

 

 

 

Ordin pentru aprobarea Regulamentului de 

gestionare a situațiilor de urgență specifice 

tipului de risc atac carnivorele mari asupra 

populației și riscurile asociate acestora.  

 

1
1
. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu 

legislația în domeniul achizițiilor publice 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 

legislația europeană în cazul proiectelor ce transpun 

prevederi europene  

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 

actelor normative  

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

4. Decizii ale Curții Europene de Justiție și alte 

documente  

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

5. Alte acte normative și/sau documente 

internaționale din care decurg angajamente 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

6. Alte informații 

 

 

 

Secțiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informații privind procesul de consultare cu 

organizații neguvernamentale, institute de cercetare și 

alte organisme implicate 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect 

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut 

loc consultarea, precum și a modului în care activitatea 

acestor  organizații este legată de obiectul proiectului de 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect 

http://legis.mai.intranet/oficiale/afis.php?f=196816


Pagina 4 din 5 

 

act normativ 

 

3. Consultări organizate cu autoritățile administrației 

publice locale, în situația în care proiectul de act 

normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în 

condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor asociative  ale 

autorităților administrației publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

 

Proiectul a fost supus consultării 

structurilor asociative  ale autorităților 

administrației publice locale. 

4. Consultările desfășurate 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. Informații privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării 

c) Consiliul Economic și Social 

d) Consiliul Concurentei 

e) Curtea de Conturi 

 

 

Avizul Consiliului Legislativ nr. ________ 

6. Alte informații 

 

 

 

Secțiunea a 7-a Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului 

de act normativ 

 

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea 

elaborării proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ a fost supus 

procedurilor de transparență decizională 

potrivit Legii nr.52/2003 privind 

transparența decizională în administrația 

publică, republicată. 

 

2. Informarea societății civile cu privire la eventualul 

impact asupra mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum și efectele asupra 

sănătății și securității cetățenilor sau diversității 

biologice 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect 

3. Alte informații 

 

 

 

Secțiunea a 8-a. Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act 

normativ de către autoritățile administrației publice 

centrale și/sau locale - înființarea  unor noi organisme 

sau extinderea  competentelor celor existente 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect 

2. Alte informații 
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În considerarea celor prezentate, a fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea și 

completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și 

componența Comitetului național pentru situații speciale de urgență, precum și pentru modificarea 

și completarea  anexelor nr. 1 – 4 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul 

tipurilor de risc, pe care-l supunem Guvernului spre adoptare. 
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