
NOTA DE  FUNDAMENTARE

Sectiunea 1  Titlul proiectului de act normativ

ORDONANTA  DE URGENTA
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

   Sectiunea a 2-a  Motivul emiterii actului normativ

   

1.Descrierea situatiei 
actuale

Programul de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din 
spatiul rural, aprobat prin Ordonanta Guvernului  nr. 7/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, se deruleaza de catre Secretariatul General al 
Guvernului prin Comisia privind determinarea oportunitatii, eligibilitatii si 
aprobarii proiectelor.

Lucrarile comisiei sunt asigurate de un secretariat format din specialisti 
din Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului – Directia Generala Lucrari 
Publice, care asigura si monitorizarea derularii Programului.

În conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare al 
Comisiei privind determinarea oportunitatii proiectelor, aprobat prin Hotarârea 
Guvernului nr. 602/2006, Secretariatul Comisiei din cadrul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Turismului -  are urmatoarele atributii:

a) primeste si înregistreaza cererile de finantare declarate conforme de catre 
Birou, împreuna cu documentatia atasata;

b) analizeaza documentatia primita în conformitate cu  Ghidul de 
eligibilitate;

c) întocmeste raportul de verificare a proiectelor; întocmeste evidenta 
proiectelor verificate; 

d) transmite la termenele stabilite lista proiectelor analizate si a rapoartelor de 
verificare;

e) la solicitarea Comisiei, analizeaza diferitele situatii aparute în teritoriu si 
prezinta o nota scrisa acesteia;

f) monitorizeaza derularea Programului, în conformitate cu Anexa nr. 1 la 
normele metodologice, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 602/2006, fapt 
pentru care:

1. primeste de la beneficiari raportari trimestriale privind lucrarile executate;
2. tine evidenta sintetica a lucrarilor executate;
3. verifica, prin sondaj si la cererea Comisiei, calitatea lucrarilor,  precum si 

realizarea stadiului fizic declarat;
4. transmite Comisiei raportari trimestriale si anuale privind stadiul fizic al 

derularii proiectelor, situatia fondurilor alocate si a sumelor decontate.
Astfel, în conformitate cu atributiile prevazute, activitatea Secretariatului 

tehnic s-a concretizat prin:
- Verificarea studiilor de fezabilitate pentru infrastructura rurala;



- Întocmirea rapoartelor de verificare precum si a rapoartelor de verificare 
revizuite precum si propunerile de punctaje pentru fiecare unitate administrativ 
teritoriala.

- Întocmirea situatiilor pentru fiecare sedinta  a comisiei, situatii care sa 
stea la baza luarii deciziilor.

- Verificarea prin sondaj a lucrarilor executate;
- Întocmirea punctelor de vedere cu privire fie la situatii semnalate de 

Comisie (în ceea ce priveste schimbari de solutii tehnice la proiecte, lucrari 
suplimentare, etc.) fie solicitate de catre beneficiari;

- Monitorizarea trimestriala, a lucrarilor însemnând prelucrarea datelor 
aferente raportarilor transmise de catre unitatile administrativ teritoriale 

- Verificarea Devizelor generale reactualizate în urma procedurilor de 
achizitie publica, transmise de catre unitatile administrativ teritoriale.

- În desfasurarea activitatii  secretariatului tehnic s-au întâmpinat 
urmatoarele probleme:

a. de natura functionala – Programul fiind coordonat practic de doua 
institutii, circuitul documentelor dureaza mai mult, exista documente care sunt 
transmise de unitatiile administrativ teritoriale  fie doar la Birou, fie doar la 
Secretariatul tehnic, neputându-se prelucra informatiile în timp util. 

b. de natura institutionala - Implementarea Programului este asigurata de 
Biroul Comisiei care functioneaza la Secretariatul General al Guvernului si de 
Secretariatului Tehnic care functioneaza la Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului. Din aceasta cauza pe parcursul derularii Programului, au existat 
puncte de vedere divergente pe mai multe aspecte. 

c. de alta natura – Toata activitatea necesara derularii si implementarii 
Programului este sustinuta de catre Secretariatul tehnic, Biroul Comisiei având 
în prezent ca activitate principala redirectionarea solicitarilor unitatilor 
administrativ teritoriale, catre secretariatul tehnic pentru analiza si punct d  
vedere.

2.Schimbari 
preconizate

       Prin prezentul proiect de Ordonanta de urgenta a Guvernului, se are în 
vedere modificarea componentei Comisiei privind determinarea oportunitatii, 
eligibilitatii si prioritizarii proiectelor care urmeaza a fi finantate, aceasta fiind 
compusa din specialisti din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, ministrul în calitate de presedinte al Comisiei, precum si un 
secretar de stat în calitate de vicepresedinte al Comisiei. Componenta nominala 
a Comisiei se stabileste prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si 
turismului.

Monitorizarea si coordonarea derularii Programului se   ce de catre 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin Directia Generala Lucrari 
Publice.

Repartizarea sumelor pe proiecte eligibile se aproba prin hotarâre a 
Guvernului la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

Prioritizarea la finantare a proiectele aflate în derulare se face dupa criterii 
stabilite de catre Comisie si se aproba prin ordin al    istrului dezvoltarii 
regionale si turismului.

Toate obiectivele de investitii cuprinse la finantare în Programul de 
Dezvoltare a Infrastructurii  a unor baze sportive din spatiul rural, vor fi 
reanalizate sub aspectul oportunitatii, stadiului executiei lucrarii si a platilor 



restante pentru a fi introduse într-un nou program pentru dezvoltarea 
infrastructurii rurale.
       Obiectivele de investitii care în urma reanalizarii nu vor fi incluse în noul 
program pentru dezvoltarea infrastructurii rurale, nu     mai finanteaza  potrivit  
prevederilor prezentei ordonante.

Începând cu data intrarii în vigoarea prezentei Ordonante de urgenta a 
Guvernului, în cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor      
sportive din spatiul rural nu se mai includ obiective de investitii noi, urmând a 
fi finantate obiectivele de investitii incluse în prezent în cadrul Programului.
  Secretariatul General al Guvernului se obliga sa predea Ministerului 

Dezvoltarii  Regionale si Turismului în termen de 30 zile de la data intrarii în 
vigoare a prezentei ordonante întreaga documentatie care a stat la baza derularii 
Programului si a alocarii sumelor repartizate pentru fiecare proiect în parte. 
Predarea - primirea se face pe baza de proces verbal.

Situatia extraordinara prevazuta la art. 115 alin. (4) din Constitutia 
României, republicata, se motiveaza prin necesitatea asigurarii unui cadru cât 
mai adecvat pentru preluarea integrala a activitatii privind derularea si 
implementarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor      
sportive din spatiul rural instituit conform Ordonantei Guvernului nr. 7/2006, 
de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.

Aceasta masura este necesara deoarece, pâna  în prezent, la nivelul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului functiona doar Secretariatul 
Tehnic al Comisiei privind determinarea oportunitatii, eligibilitatii aprobarii 
proiectelor. 

Prin preluarea integrala a Programului la Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului,  acesta se poate finanta, coordona si monitoriza 
raportat la prioritatile de dezvoltare regionala ale României. 

De asemenea se asigura o mai buna gestionare a fonduri    de la bugetul 
de stat. 

Urgenta este justificata si de faptul ca Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural se finalizeaza în anul 
2012, iar bugetul alocat pentru acest program poate fi anulat daca sumele 
aprobate nu se deconteaza beneficiarilor pâna la sfârs     acestui an.

Amânarea adoptarii prezentei ordonante de urgenta ar avea consecinte 
negative asupra bugetului statului, în contextul crizei economice actuale.
Având în vedere ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii 
extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amânata, se impune aprobarea 
actului normativ pe calea ordonantei de urgenta si adoptarea acesteia cu 
celeritate.

3.Alte informatii Nu au fost identificate.

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

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

Sectiunea a 3-a - Impactul socio-economic al proiectului de act normativ



concurential si domeniului 
ajutoarelor de stat
2. Impact asupra mediului de 
afaceri

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

3. Implicatii sociale Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

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

5. Alte informatii Nu au fost identificate

Indicatori An 
curent

Urmatorii 4 ani Media 
urmatorilor 5 ani, 
dupa anul curent

1 2 3 4 5 6 7

1.Modificari ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din 
care:
a)bugetul de stat, din 
acesta:
-impozit pe profit
-impozit pe venit
b)bugete locale:
-impozit pe profit
c)bugetul asigurarilor 
sociale
-contributii de asigurari

2.Modificari ale 
cheltuielilor bugetare din 
care:
a)bugetul de stat, din 
acesta:
-cheltuieli de personal
-bunuri si servicii
b)bugete locale:
-cheltuieli de personal
-bunuri si servicii
c)bugetul asigurarilor 
sociale
-cheltuieli de personal
-bunuri si servicii

3.Impact financiar, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat

Nu este cazul.

Sectiunea a 4-a. Impactul financiar asupra bugetului de stat consolidat, atât pe termen scurt, pentru 
anul curent, cât si pe termen lung (pe 5 ani)



b)bugete locale

4. Propuneri pentru 
acoperirea cresterilor de 
cheltuieli

Nu este cazul.

5. Propuneri pentru 
acoperirea scaderilor  de 
venituri

Nu este cazul.

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea 
modificarilor  veniturilor 
si/sau cheltuielilor bugetare

Nu este cazul.

7. Alte informatii Nu este cazul.

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;

b) acte normative ce urmeaza a fi 
elaborate în vederea implementarii 
noilor dispozitii.

Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 
7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a 
infrastructurii din spatiul rural, precum si a Regulamentului de 
organizare si functionare a Comisiei privind determinarea 
oportunitatii proiectelor, aprobate prin Hotarârea Guvernului              
nr. 602/2006. 

2. Conformitatea  proiectului de 
act normativ cu legislatia 
comunitara în cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

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 Nu au fost identificate

Sectiunea a 5-a - Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei în vigoare



Sectiunea a 6-a Consultarile efectuate în vederea elaborarii proiectului de act  normativ

1.Informatii privind procesul de 
consultare cu organizatii 
neguvernamentale, instituite de 
cercetare si alte organisme 
implicate

Nu este cazul.

2.Fundamentarea alegerii 
organizatiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum si a modului 
în care activitatea acestor 
organizatii este legata de 
obiectivul proiectului de act 
normativ

Nu este cazul.

3.Consultarile organizate cu 
autoritatile administratiei 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

S-a tinut cont de prevederile art. 8 din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, respectându-se 
procedurile instituite de Hotarârea Guvernului nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a structurilor asociat ve 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

Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul L  islativ

6.Alte informatii Nu au fost identificate



Sectiunea a 7-a  Activitati de informare publica privind elaborarea    implementarea proiectului de 
act normativ

Sectiunea a 8- a. Masuri de implementare

1.Informarea societatii civile cu 
privire la necesitatea elaborarii 
proiectului de act normativ

Au fost întreprinse demersurile legale prevazute de art. 7 alin. 
(1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, 
pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de 
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, 
precum si a altor documente, în vederea adoptarii/aprobarii, 
aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 561/2009.

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 cetateanului sau 
diversitatii biologice

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

3. Alte informatii Nu au fost identificate

1.Masuri de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de catre 
autoritatile administrative publice 
centrale si/sau locale-înfiintarea sau 
extinderea competentei institutiilor 
existente

Nu este cazul

2.Alte informatii Nu au fost identificate



Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Ordonanta de urgenta a Guvernului
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive d   spatiul rural, care, a fost avizat de Consiliul Legislativ 
si de ministerele interesate si pe care îl supunem spre aprobare.

MINISTRUL DEZVOLTARII                               SECRETARUL GENERAL
       REGIONALE SI TURISMULUI                                     AL GUVERNULUI 

                  EDUARD HELLVIG                                               ION   MORARU     

Avizam favorabil:

MINISTRUL  ADM INISTRATIEI 
SI INTERNELOR

MINISTRUL  MEDIULUI SI 
PADURILOR

                    M IRCEA DUSA              ROVANA PLUMB

MINISTRUL  DELEGAT  PENTRU             
ADM INISTRATIE

INSPECTOR GENERAL AL
INSPECTORATULUI DE STAT ÎN 

CONSTRUCTII – I.S.C.

RADU STROE PETRU COST

MINISTRUL AGRICULTURII SI 
DEZVOLTARII RURALE

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL FINANTELOR 

PUBLICE 
     

DANIEL CONSTANTIN           FLORIN GEORGESCU         

MINISTRU   JUSTITIEI

MONA MARIA PIVNICERU



SECRETAR DE STAT,

IULIAN MATACHE

SECRETAR GENERAL,

DEMIREL SPIRIDON

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

ELENA GABRIELA EREM IA

D. G. J.   D.G.E.

DIRECTOR GENERAL,      DIRECTOR GENERAL,

MIHAI SORIN CALOTA ALINA DINCA

D.G.L.P.

DIRECTOR GENERAL

MARIN ADRANEL COTESCU

,
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