NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Hotărârea Guvernului privind managementul tipurilor de risc

Secţiunea 2
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
În temeiul prevederilor 20 lit. i) şi j) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, a fost
elaborată Hotărârea Guvernului nr. 2288/2004 pentru
aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe
care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi
organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă.
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2014 privind
unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de
urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004, au fost
aduse modificări Sistemului Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă. În contextul noilor modificări
legislative ce privesc managementul situaţiilor de urgenţă,
coroborate cu actuala structură a Guvernului stabilită
potrivit Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.86/2014
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, Hotărârea Guvernului
nr. 2288/2004 a căpătat un caracter desuet, dispoziţiile sale
nemaiputând, practic, să fie transpuse în realitate în cazul
unei situaţii de urgenţă.
De asemenea, prin art. II pct.9 şi pct.15 din Ordonanţa de
Urgenţă nr.89/2014 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative în domeniul managementului
situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor, a

fost modificat cadrul legal care prevede modalitatea de
nominalizare a ministerelor şi instituţiilor publice centrale
care constituie centre operative pentru situaţii de urgenţă
cu activitate permanentă, în sensul că nominalizarea se face
prin hotărâre de Guvern. Astfel, raportat la cele precizate
mai sus şi la responsabilităţile stabilite prin noul cadru de
asigurare al managementului tipurilor de risc se impune
renominalizarea acestor instituţii. În acest sens, este
necesar modificarea anexei nr.1 la Regulamentul – cadru
privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea
şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii
de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.1491/2004.
2. Schimbări preconizate

Prezentul proiect de act normativ stabileşte autorităţile
şi organele de specialitate ale administraţiei publice
centrale, structurile teritoriale aflate în subordinea,
coordonarea sau sub autoritatea acestora, autorităţile
administraţiei publice locale, precum şi operatori
economici şi operatori economici titulari de autorizaţie
care au obligaţia de a asigura managementul tipurilor de
risc şi îndeplinirea funcţiilor de sprijin. Cu caracter de
noutate, autorităţile responsabile sunt împărţite în autorităţi
cu rol principal şi autorităţi cu rol secundar, pentru a
delimita cine deţine principalele competenţe în domeniu şi
cine sprijină executarea misiunilor pe domeniul respectiv.
Managementul tipurilor de risc este defalcat pe mai multe
domenii de activităţi importante: prevenire, răspuns,
evaluare/investigare şi refacere/reabilitare, fiind definite
astfel mult mai clar responsabilităţile ce revin autorităţilor
responsabile în realizarea acţiunilor ce compun
managementul fiecărui tip de risc. De asemenea,
autorităţile responsabile cu rol principal au ca sarcină
coordonarea şi integrarea acţiunilor derulate de celelalte
autorităţi care îndeplinesc funcţii de sprijin, fiind astfel
create premisele de abordare unitară şi completă a modului
de întocmire a regulamentelor de gestionare a situaţiilor
de urgenţă specifice tipurilor de risc şi a Concepţiilor
naţionale de răspuns, asigurându-se astfel modernizarea
cadrului legal privind gestionarea situaţiilor de urgenţă.
Proiectul de act normativ reglementează, pentru prima dată
în domeniu, regulile de conducere operativă a acţiunilor de
intervenţie de către comandantul acţiunii, precum şi

responsabilităţile concrete la faţa locului (on-site), pe
timpul intervenţiei operative, ale comandantului
intervenţiei.
Prin dispoziţiile prezentului proiect normativ se stabileşte
înfiinţarea Registrului de capabilităţi asociate fiecărei
funcţii de sprijin, care va cuprinde toate resursele ce pot fi
alocate pentru acţiunea de intervenţie pe tipul de risc
respectiv, precum şi realizarea Registrului Naţional de
Capabilităţi.
Prin proiectul de hotărâre vor fi renominalizate ministerele
şi instituţiile publice centrale care au obligativitatea
constituirii centrelor operative cu activitate permanentă,
pentru asigurarea fluxului informaţional decizional necesar
managementului situaţiilor de urgenţă.
Nu este cazul

3. Alte informaţii

Secţiunea 3
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
1^1. Impactul asupra mediului
concurenţial şi domeniului
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului de
afaceri
3. Impactul social
4. Impactul asupra mediului
5. 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, atât pe termen scurt, pentru anul
curent, cât şi pe termen lung (5 ani)

Indicatori
1
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:
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(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
c) bugetul asigurărilor sociale de
stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus,
din care:
a) bugetul de stat
b) bugete locale
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
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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 comunitară în
cazul proiectelor care transpun

a) Abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2288/2004
pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin
pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi
organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă.
b) Ordin al ministrului afacerilor interne pentru
aprobarea structurii-cadru a regulamentului de gestionare a
situaţiei de urgenţă.
Ordin al ministrului afacerilor interne pentru
aprobarea structurii-cadru a planului de pregătire în
domeniul situaţiilor de urgenţă.
Ordin comun al ministrului afacerilor interne şi al
conducătorului autorităţii responsabile pentru aprobarea
regulamentelor de gestionare a situaţiilor de urgenţă.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

prevederi comunitare
3. Măsuri normative necesare
aplicării directe a actelor normative
comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau
documente internaţionale din care
decurg angajamente
6. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
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
organizaţii
Se va completa ulterior
neguvernamentale, institute de
cercetare
şi
alte
organisme
implicate
2.
Fundamentarea
alegerii
organizaţiilor cu care a avut loc
consultarea, precum şi a modului în
Se va completa ulterior
care activitatea acestor organizaţii
este legată de obiectul proiectului
de act normativ
3. Consultările organizate cu
Nu este cazul
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
4. Consultările desfăşurate în cadrul
Nu este cazul
consiliilor interministeriale, în
conformitate
cu
prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 750 / 2005
privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de
către:
a) Consiliul Legislativ
Avizul Consiliului Legislativ nr.______/______
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
În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au
privire la necesitatea elaborării fost îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52 /
proiectului de act normativ
2003 privind transparenţa decizională.
2. Informarea societăţii civile cu
Nu este cazul
privire la eventualul impact asupra
mediului în urma implementării
proiectului de act normativ, 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 de act normativ de către
autorităţile administraţiei publice
centrale şi /sau locale – înfiinţarea
unor noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii

Autorităţile responsabile cu implementarea măsurilor
cuprinse în proiectul de act normativ sunt, în principal,
ministerele şi instituţiile publice centrale care au repartizat
managementul tipurilor de risc.

Nu este cazul

În considerarea celor prezentate, a fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului privind
managementului tipurilor de risc, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.
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