NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Hotărârea Guvernului
privind desemnarea infrastructurilor critice europene și pentru modificarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția
persoanelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012
Secţiunea 2
Motivul emiterii actului normativ
1.1. Descrierea situaţiei actuale

Adoptarea O.U.G. nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea
şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a creat
baza legală necesară reglementării domeniului protecţiei
infrastructurii critice în România în concordanţă cu abordările
comunitare consacrate prin Directiva Consiliului 2008/114/CE din 8
decembrie 2008 privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor
critice europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei
acestora.
O infrastructură critică europeană (ICE), aşa cum prevede art. 3 lit.
b) a O.U.G. nr. 98/2010, este o infrastructură critică naţională (ICN)
a cărei perturbare sau distrugere ar avea un impact semnificativ
asupra a cel puţin două state membre ale Uniunii Europene.
În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (6) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea
şi protecţia infrastructurilor critice, cu modificările şi completările
ulterioare, desemnarea ICE se realizează pe baza consimţământului
scris al autorităţilor competente din România şi din statele membre
care ar putea fi afectate semnificativ, cu acceptul statului membru pe
al cărui teritoriu se află infrastructura care urmează să fie desemnată
drept ICE, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
În prezent, evaluările de risc pentru obiectivele desemnate ca
ICN/ICE se realizează în conformitate cu prevederile anexei 3 din
O.U.G. nr. 98/2010 şi se regăsesc în planurile de securitate ale
proprietarilor/operatorilor/administratorilor de ICN/ICE elaborate de
ofiţerii de legătură pentru securitatea ICN/ICE desemnaţi în
conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din O.U.G. nr. 98/2010.
În paralel, Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu
modificările şi completările ulterioare, instituie obligativitatea pentru
evaluatorii de risc la securitate fizică să realizeze analize de risc
inclusiv pentru obiectivele desemnate ca ICN/ICE.
În contextul în care pentru aceste obiective există reglementări
specifice şi având în vedere obligativitatea respectării prevederilor
legislaţiei în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate şi,
respectiv, a celei în domeniul protecţiei infrastructurilor critice care
impune limitarea accesului la datele şi informaţiile privind ICN/ICE
şi asigurarea respectării stricte a principiului „necesităţii de a
cunoaşte” se impune, în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr.
24/2000, cu modificările şi completările ulterioare, o delimitare clară

1.2. În cazul proiectelor de acte
normative care transpun legislaţia
Uniunii Europene sau creează
cadrul pentru aplicarea directă a
acesteia, se vor specifica doar
actele Uniunii Europene în cauză,
însoţite de elementele de
identificare ale acestora
2. Schimbări preconizate

3. Alte informaţii

a celor două reglementări.
Prezenta hotărâre face parte din seria de acte normative subsecvente
necesare punerii în aplicare a legislaţiei naţionale care transpune
prevederile Directivei Consiliului 2008/114/CE din 8 decembrie
2008 privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice
europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei
acestora, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 345/75 din 23.12.2008.
Aprobarea listei conţinând infrastructuri critice europene.
Creşterea nivelului de protecţie pentru infrastructurile critice
europene prin implementarea în mod operativ şi eficient a măsurilor
stabilite prin planurile de securitate ale operatorilor.
Eliminarea din competenţele evaluatorilor de risc la securitate fizică
a celor privind evaluarea de risc la obiectivele desemnate ca
ICN/ICE.
Nu este cazul.
Secţiunea 3

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
2. Impactul asupra mediului
concurenţial şi domeniului
ajutoarelor de stat
3. Impactul asupra mediului de
afaceri
4. Impactul social
5. Impactul asupra mediului
6. Alte informaţii

Nu este cazul.
Nu este cazul.

Nu este cazul.
Nu este cazul.
Nu este cazul.
Nu este cazul.
Secţiunea 4

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat
Indicatori
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) contribuţii de asigurări
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

Anul
curent
2
2016

Următorii ani
3
2017

4
2018

5
2019

6
2020

- mii lei Media pe 5
ani
7

Prezentul act normativ nu are impact în acest domeniu.

Prezentul act normativ nu are impact în acest domeniu.

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(iii) bunuri şi servicii
Secţiunea 5
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.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu
legislaţia Uniunii Europene în cazul proiectelor
ce transpun prevederi ale Uniunii Europene.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a
actelor normative ale Uniunii Europene.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
5. Alte acte normative şi/sau documente
internaţionale din care decurg angajamente
6. Alte informaţii

a) Hotărârea Guvernului nr. 301 din 11 aprilie 2012
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi
completările ulterioare.
b) Nu este cazul.
Nu este cazul.
Nu este cazul.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Nu este cazul.
Secţiunea 6

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au
organizaţii neguvernamentale, institute de avut loc consultări cu reprezentanţi ai autorităţilor
cercetare şi alte organisme implicate
publice responsabile din sectoarele de infrastructură
critică europeană „Energetic” şi „Transporturi” din
România, Bulgaria şi Ungaria.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care Alegerea are la bază prevederile art. 10 alin. (4) din
a avut loc consultarea, precum şi a modului în
O.U.G. nr. 98/2010 aprobată cu modificări prin Legea
care activitatea acestor organizaţii este legată de nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
obiectul proiectului de act normativ
care prevede că “Autorităţile publice responsabile se
implică, la solicitarea M.A.I. prin Centrul de coordonare
a protecţiei infrastructurilor critice, în dezbateri
bilaterale şi/sau multilaterale cu celelalte state membre.”
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
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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
În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au
interministeriale, în conformitate cu prevederile
avut loc consultări cu autorităţile publice responsabile
Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind
din sectoarele de infrastructură critică europeană
constituirea consiliilor interministeriale
„Energetic” şi „Transporturi”.
permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
Este necesar avizul Consiliului Legislativ şi al
a) Consiliul Legislativ
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii

Nu este cazul
Secţiunea 7

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la
Nu este cazul.
necesitatea elaborării proiectului de act normativ
2. Informarea societăţii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ,
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice
3. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea 8
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului
Instituţiile responsabile cu implementarea măsurilor
de act normativ de către autorităţile
cuprinse în proiectul de act normativ sunt autorităţile
administraţiei publice centrale şi /sau locale –
publice responsabile desemnate şi proprietarii/
înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea
operatorii/administratorii de infrastructuri critice
competenţelor instituţiilor existente
europene.
2. Alte informaţii

Nu este cazul.

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului privind desemnarea
infrastructurilor critice europene şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor, pe care îl supunem spre adoptare.
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