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1.Descrierea situatiei 

actuale       

Pentru gestionarea eventualelor situatii de criza în 

aprovizionarea cu titei si/sau produse petroliere, la 

nivelul Uniunii Europene (UE) au fost adoptate 

directiva 68/414/CEE amendata de directiva 

98/93/CEE privind impunerea obligatiei statelor 

membre de a mentine stocuri minime de titei si/sau 

produse petroliere si directiva 73/238/CEE privind 

masurile necesare pentru diminuarea efectelor create 

de dificultatile în aprovizionare cu titei si produse 

petroliere preluate în legislatia nationala prin 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.54/2002 

aprobata cu modificari si completari prin Legea 

nr.677/2002, cu modificarile si completarile 

ulterioare, precum si Hotarârea Guvernului 

nr.2004/2004 privind masurile necesare pentru
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diminuarea efectelor create de disfunctionalitati în 

aprovizionarea cu titei si produse petroliere.

Ulterior, pe baza concluziilor Presedintiei Consiliului 

European de la Bruxelles din 8 si 9 martie 2007 care 

au aratat ca devine din ce în ce mai important ca UE  

sa instituie o politica integrata în domeniul energiei 

care sa combine masurile luate la nivel european cu 

cele luate la nivelul statelor membre, la nivelul UE a 

fost adoptata, în anul 2009, directiva 2009/119/CE  

privind obligat ia statelor membre de a mentine un 

nivel minim de rezerve de titei si/sau de produse 

petroliere.

Aceasta directiva asigura o mai mare convergenta 

între mecanismele de stocare aplicate în diferitele 

state membre.

2. Schimbari preconizate              Prin prevederile prezentului proiect se realizeaza 

cadrul legal pentru aplicarea directivei 2009/119/CE.

În acest sens, proiectul de ordonanta a Guvernului 

vizeaza, în principal:

definirea stocurilor de urgenta si a stocurilor 

specifice;

responsabilitatile autoritatilor administratiei 

publice centrale si a operatorilor economici 

care constituie respectivele stocuri;

desemnarea Ministerului Economiei, 

Comertului si Mediului de Afaceri ca autoritate 

competenta pentru coorodonarea constituirii, 

mentinerii, controlului si supravegherii 

stocurilor minime, precum si obligatiile care-i 

•

•

•
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revin în acest sens;

masurile la nivel national în cazul unei 

disfunctionalitati majore în aprovizionarea cu 

titei si/sau produse petroliere;

1.Impactul 

macroeconomic

Prezentul proiect de act normativ nu se refera la acest 

subiect.

11. Impactul asupra mediului 

concurential si domeniului 

ajutoarelor de stat

Prezentul proiect de act normativ nu se refera la acest 

subiect.

2. Impactul asupra mediului 

de afaceri

Proiectul de act normativ implica costuri pentru 

operatorii economici desemnati în vederea constituirii 

si mentinerii stocurilor de urgenta.

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Alte informatii Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

- mii lei -

Indicatori Anul

curent

Urmatorii 4 an i Media

pe 5 

ani

1 2 3 4 5 6 7

1. Modificari ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din 

care:

•

Sectiunea a 3-a

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
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pentru anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani)
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a)buget de stat, din acesta:

(i) impozit pe profit

(ii) impozit pe venit

b) bugete locale:

(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurarilor 

sociale de stat:

(i) contributii de asigurari

2. Modificari ale cheltuielilor 

bugetare, Plus/minus, din 

care:

a) buget de stat, din acesta:

(i)cheltuieli de personal

    (ii)bunuri si servicii

b) bugete locale:

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri si servicii

c) bugetul asigurarilor 

sociale de stat:    

(i) cheltuieli de personal

       (ii) bunuri si servicii

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care:

a) buget de stat

b) bugete locale

4. Propuneri pentru 

acoperirea cresterii 

cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 
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veniturilor bugetare

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificarilor 

veniturilor si/sau cheltuielilor 

bugetare

7. Alte informatii

1. Masuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act 

normativ:        

    

a) acte normative în vigoare 

ce vor fi modificate sau 

abrogate, ca urmare a intrarii 

în vigoare a proiectului de 

act normativ; 

c)acte normative ce urmeaza 

a fi elaborate în vederea 

implementarii noilor 

dispozitii.

La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, se 

abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor 

minime de siguranta pentru titei si produse petroliere, 

aprobata prin Legea nr.677/2002, cu modificarile si 

completarile ulterioare si Hotarârea Guvernului 

nr.2004/2004 privind masurile necesare pentru 

diminuarea efectelor create de disfunctionalitati în 

aprovizionarea cu titei si/sau produse petroliere.

La propunerea autoritatii competente, în termen de 

180 zile de la intrarea in vigoare a prezentei 

ordonante, se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, 

masurile organizatorice si planurile de urgenta 

necesare punerii în aplicare a prevederilor proiectului 

de act normativ.

La propunerea autoritatii competente, prin hotarâre a 

Guvernului, se aproba anual, nivelul stocurilor de 

urgenta, structura sortimentala si defalcarea acestora 

pe operatori economici.

2. Conformitatea proiectului Prezentul proiect de act normativ este compatibil cu 

Sectiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislatie  în vigoare
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de act normativ cu legislatia 

comunitara în cazul 

proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare 

legislatia comunitara în materie, respectiv directiva 

2009/119/CE privind obligatia statelor membre de a 

mentine un nivel minim de rezerve de titei si/sau 

produse petroliere.

3. Masuri normative necesare 

aplicarii directe a actelor 

normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

4. Hotarâri ale Curtii de 

Justitie a Uniunii Europene 

     

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

5.Alte acte normative si/sau 

documente internationale din 

care decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

6. Alte informatii Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

1.Informatii privind procesul 

de consultare cu organizatii 

neguvernamentale, institute 

de cercetare si alte organisme 

impl icate

Proiectul de act normativ urmeaza a fi supus analizei 

Comisiei de Dialog Social.

2. Fundamentarea alegerii 

organizatiilor cu care a avut 

loc consultarea, precum si a 

modului în care activitatea 

acestor organizatii este legata 

de obiectul proiectului de act 

normativ

Proiectul de act normativ nu a necesitat un astfel de 

demers.

3. Consultarile organizate cu 

autoritatile administratiei 

Proiectul de act normativ nu a necesitat un astfel de 

demers.

Sectiunea a 6-a

Consultarile efectuate în vederea elaborarii proiectului de act normativ
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publice locale, în situatia în 

care proiectul de act 

normativ are ca obiect 

activitati ale acestor 

autoritati, în conditiile 

Hotarârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura 

de consultare a structurilor 

asociative ale autoritatilor 

administratiei publice locale 

la elaborarea proiectelor de 

acte normative

4. Consultarile desfasurate în 

cadrul consiliilor 

interministeriale, în 

conformitate cu prevederile 

Hotarârii Guvernului nr. 

750/2005 privind constituirea 

consiliilor interministeriale 

permanente

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Informatii privind avizarea 

de catre:

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de 

Aparare a Tarii

c) Consiliul Economic si 

Social

d) Consiliul Concurentei

e) Curtea de Conturi

În cadrul procesului de adoptare acest act normativ va 

primi avizul Consiliului Legislativ si Consiliului

Economic si Social.

6. Alte informatii Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
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1. Informarea societatii 

civile cu privire la 

necesitatea elaborarii 

proiectului de act normativ

Mentionam ca a fost respectata procedura prevazuta 

de Legea nr.52/2003 privind transparenta în 

administratia publica. 

2. Informarea societatii 

civile cu privire la 

eventualul impact asupra 

mediului în urma 

implementarii proiectului de 

act normativ, precum si 

efectele asupra sanatatii si 

securitatii cetatenilor sau 

diversitatii biologice

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Alte informatii Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

1. Masurile de punere în 

aplicare a proiectului de act 

normativ de catre autoritatile 

administratiei publice 

centrale si/sau locale -

înfiintarea unor noi 

organisme sau extinderea 

competentelor institutiilor 

existente

Proiectul de act normativ va fi pus în aplicare fara a fi 

nevoie de înfiintarea unor noi organisme sau 

extinderea competentelor celor deja existente.

2. Alte informatii Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Sectiunea a 7-a

Activitati de informare publica privind elaborarea si implementarea     ectului 

de act normativ

Sectiunea a 8-a

Masuri de implementare
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        Fata  de  cele  prezentate mai sus, în baza art. 108 din Constitutia României,

republicata,  si  al  art.1  pct. I.10  din  Legea nr. 127/2012  privind  abilitarea 

Guvernului de  a  emite  ordonante   s-a  elaborat   alaturatul   proiect  de Ordonanta a 

Guvernului privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de siguranta pentru 

titei si/sau produse petroliere pe care, daca sunteti de acord, va rugam sa-l adoptati.

MINISTRUL ECONOMIEI COMERTULUI SI

MEDIULUI DE AFACERI

Daniel CHITOIU

AVIZAM FAVORABIL:

MINISTRUL ADMINISTRATIEI 

SI INTERNELOR

Ioan RUS

                                                                                                   MINISTRU DELEGAT

VICEPRIM-MINISTRU                                                      PENTRU ADMINISTRATIE

MINISTRUL FINANTELOR                                                       VICTOR PAUL DOBRE

                PUBLICE

      Florin GEORGESCU

MINISTRUL AFACERILOR                                                             PRESEDINTELE

EUROPENE                                                                      ADMINISTRATIEI   NATIONALE

Leonard ORBAN                                                                A     REZERVELOR   DE STAT

                                                                                                     SI PROBLEME SPECIALE

                                                                                                            Adrian   GARAU

MINISTRUL JUSTITIEI

Titus CORLATEAN
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MINISTRUL ECONOMIEI, COMERTULUI

SI MEDIULUI DE AFACERI

Daniel CHITOIU
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AVIZAM FAVORABIL:

          SECRETAR DE STAT

           Gelu Stefan DIACONU

        SECRETAR GENERAL

       Iulian Marian BUTNARU

Directia  Politici 

Industriale

Director

Calin Constantin 

ISTRATOIU

Directia Generala

Comert si Relatii 

Internationale

Director General 

Adjunct

Catalina GROZA

Directia Generala Juridica si    

Relatii Institutionale

Director General

Toma Bogdan COSTREIE
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