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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secțiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 

pentru modificarea  art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea 

și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență 

 

Secțiunea 2 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea 

situației 

actuale 

Urmare a aprobării, prin Hotărârea Guvernului nr. 271/2020, a indicatorilor 

tehnico-economici pentru consolidarea, reabilitarea termică și modernizarea 

corpului C, a devenit stringentă necesitatea relocării urgente a sediului 

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. 

 

Pe de altă parte, importanța asigurării securității la incendiu, consacrată la nivel 

european, este o cerință fundamentală a construcțiilor prevăzută în 

Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru 

comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 

89/106/CEE a Consiliului și având în vedere faptul că emiterea avizelor și 

autorizațiilor de securitate la incendiu, prin care se certifică îndeplinirea cerinței 

fundamentale securitate la incendiu, constituie un act important de exercitare a 

autorității statului în domeniul prevenirii situațiilor de urgență, apare ca necesară 

corelarea controlului de stat, prin aceste forme, cu prioritatea finalizării unor 

obiective de investiții finanțate prin programe ale Guvernului aflate în derulare, 

cum este Programul Național de Dezvoltare Locală. 

 

În contextul în care neadoptarea acestor măsuri normative ar putea avea 

consecințe negative pentru: 

- funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca instituție 

care coordonează, la nivel național, instituțiile implicate în managementul 

situațiilor de urgență; 

- finalizarea unor proiecte în cadrul programelor Guvernului de finanțare pentru 

infrastructura locală sau pentru accesare de fonduri nerambursabile; 

- corelarea legislației naționale la noile norme europene; 

- dovada administrativă impusă de nivelul actual al obligațiilor legale, 

se impune modificarea în consecință a art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 

88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice 

comunitare pentru situații de urgență 

 

2. Schimbări 

preconizate 

Prin proiect se propune modificarea art.  9 din  Ordonanța Guvernului nr. 

88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice 

comunitare pentru situații de urgență, reglementându-se sediul social al 

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. 
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3. Alte 

informații 

 

 

Secțiunea 3 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macro-economic 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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
. Impact asupra sarcinilor  

administrative 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2
2
. Impact asupra întreprinderilor 

mici și mijlocii 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social   

 

4. Impactul asupra mediului  

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informații 

 

 

 

Secțiunea 4 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât și pe termen lung (5 ani) 

 - mii lei - 

Indicatori 
Anul 

curent 
Următorii ani 

Media 

pe 5 

ani 

1 2 3 4 5 6 7 

 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 - - - - - - 

   (iii) alte venituri       

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 - - - - - - 
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  (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) bugetul de stat - - - - - - 

   b) bugete locale - - - - - - 

4. Propuneri pentru acoperirea 

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 

 
 

 

Secțiunea 5 

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. 

 

 

 

 

H.G. nr. 1490/2004  pentru aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare și a organigramei 

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență 

 

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 comunitară în 

cazul proiectelor care transpun 

prevederi comunitare 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Măsuri normative necesare Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/230753
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aplicării directe a actelor normative 

comunitare 

 

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a 

Uniunii Europene 

 

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 6 

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 

act normativ 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Consultările 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 

 

Nu este cazul 

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 

Avizul Consiliului Legislativ nr.______din data de 

…/…/2020 
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c) Consiliul Economic și Social 

d) Consiliul Concurenței 

e)Curtea de Conturi 

 

6. Alte informații 

 

 

 

Secțiunea 7 

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 

 

Prezentul act normativ se supune procedurilor 

transparenţei decizionale, potrivit Legii nr. 52/2003, 

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 8 

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 

competențelor instituțiilor existente 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Alte informații  
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Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul ordonanței de urgență a Guvernului pentru 

modificarea  art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, pe care o supunem 

Guvernului spre adoptare. 
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