
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 
 
 

 
Secţiunea 1 Titlul prezentului act normativ 

HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2011, privind stabilirea si 
sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice 

  
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii prezentului act normativ 

 

1. Descrierea 
situaţiei actuale 

Cadrul normativ: 
- Ordonanta de Urgenta nr. 1 din 29 ianuarie 2014 privind unele 
măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă 
- Hotărârea Guvernului nr. 857/2011, privind stabilirea si 
sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății 
publice, cu modificările și completările ulterioare 
            În conformitate cu prevederile art. I, alin (1) din OUG 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 

privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne se înfiinţează 

Departamentul pentru situaţii de urgenţă, structură operaţională 

cu atribuţii de coordonare, cu caracter permanent, la nivel 

naţional, a activităţilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de 

urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, 

financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de 

normalitate, inclusiv primul ajutor calificat şi asistenţa medicală 

de urgenţă în cadrul unităţilor şi compartimentelor de primire a 

urgenţelor, până la internarea în spital. 

 Departamentul pentru situatii de urgenta, in conformitate 

cu prevederile art. I, alin. (4), (5), (6) din OUG nr. 1/2014, 

coordonează operaţional si serviciile de ambulanţă judeţene, 

respectiv al municipiului Bucureşti, UPU/CPU, aflate în 

subordinea, respectiv administrarea Ministerului Sănătății. 

     Conform prevederilor art. I, alin. (7) din OUG nr.1/2014, 

modalitățile și procedurile de control operational, de inspectie a 



activitatii si de monitorizare a serviciilor de ambulanță și 

UPU/CPU sunt stabilite prin ordin comun al miniştrilor sănătăţii şi 

al afacerilor interne. 

          Prin cap VII din HG nr. 857/2011, se stabilesc 

contravenţiile la normele privind sistemul naţional de asistenţă 

medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat. 

      In prezent constatarea contravenţiilor şi aplicarea 

sancţiunilor stabilite prin HG nr. 857/2011 se poate efectua de 

catre personalul de specialitate împuternicit de către conducerea 

Ministerului Sănătăţii, sau de catre personalul de specialitate din 

direcţiile, serviciile şi unităţile medicale ale celorlalte ministere şi 

instituţii cu reţea sanitară proprie, definite la art. 4 alin. (2) din 

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

împuternicit de conducerea acestora pentru unităţile aflate în 

subordinea lor directă. 

 

2. Schimbări 
preconizate 

Avand in vedere infiintarea Departamentului pentru Situatii de 
Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, in baza OUG 
nr. 1/2014, se impune completarea HG nr. 857/2011 pentru a se 
realiza cadrul legal pentru activitatea de constatare a 
contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor si de catre personalul 
de specialitate împuternicit de către conducerea 
Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, pentru unitățile de ambulanță 
publice și private și pentru UPU/CPU de pe întreg teritoriul țării, 
pentru faptele prevăzute la Capitolul VII din HG nr. 857/2011. 

3. Alte informaţii  

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului  act normativ 

1. Impactul 
macroeconomic 

Nu este  cazul 
 

11. Impactul 
asupra mediului  
concurenţial şi 
domeniului 
ajutoarelor de stat                            

Nu este  cazul 
 

2. Impactul 
asupra mediului 
de afaceri 

Nu este  cazul 

3. Impactul social Nu este  cazul 
 

4. Impactul 
asupra mediului 

Nu este cazul 
 

5. Alte informaţii Nu este cazul 



 

 
Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

mii lei 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii 4 ani Media pe 
5 ani 

 2014 2015 2016 2017 2018  

1. Modificări ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus din care: 
a) buget de stat,   
b) bugete locale, 
(i) impozit pe profit 
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat  

Nu este 
cazul 

     

2. Modificări ale 
cheltuielilor 
bugetare, 

      

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

a) Nu este 
cazul  
 
b) Nu este 
cazul 

     

4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
bugetare 

Nu este cazul 

5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

Nu este cazul 

6. Calcule detaliate 
privind fundamentarea 
modificării veniturilor 
şi/sau cheltuielilor 
bugetare 
a) Cheltuieli de personal 
b) Bunuri servicii 

 
 
 
 
Nu este 
cazul 

     

7. Alte informaţii Nu este 
cazul 

     

 
Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului  act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor prezentului de 
act normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi 

 
 
 

a) Nu este cazul 



modificate sau abrogate, ca urmare a intrării 
în vigoare a prezentului act normativ;     
b) acte normative ce urmează a fi elaborate 
în vederea implementării noilor dispoziţii.     

 
 
 

b) Nu este cazul 
 

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în 
cazul proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare     

Nu este cazul 
 

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative 
comunitare   

Nu este cazul 
 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 

Nu este cazul 

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din care 
decurg angajamente 

Nu este cazul 

6. Alte informaţii Nu este cazul 

 
Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului  act normativ 

1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate 

Nu este cazul 

2. Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a modului în 
care activitatea acestor organizaţii este 
legată de prezentul act normativ 

Nu este cazul 

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 H.G.  
nr.521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice 
locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative. 

Nu este cazul 
 
 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr.750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente 

Nu este cazul 

5. Informaţii privind avizarea de către:  



a) Consiliul Legislativ 
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 a 7-a 

 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

prezentului  act normativ 
 

1. Informarea societăţii civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
prezentului act normativ 

Nu este cazul 

2. Informarea societăţii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, precum 
şi efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau diversităţii 
biologice 

Nu este cazul 
 

3. Alte informaţii Nu este cazul 

 
Secţiunea a 8-a 

 
Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în 
aplicare a prezentului act 
normativ de către 
autorităţile 
administraţiei publice 
centrale şi/sau locale – 
înfiinţarea unor noi 
organisme sau 
extinderea 
competenţelor 
instituţiilor existente 

         Se completează Hotărârea Guvernului nr. 
857/2011, privind stabilirea si sancționarea 
contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, 
cu modificările și completările ulterioare, in vederea 
atribuirii de activitati de constatare a contraventiilor si de 
aplicare a sanctiunilor si de catre personalul de 
specialitate împuternicit de către conducerea 
Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, pentru unitățile de 
ambulanță publice și private și pentru UPU/CPU de pe 
întreg teritoriul țării, pentru faptele prevăzute la Capitolul 
VII din HG nr. 857/2011. 

2. Alte informaţii Nu este cazul 

 
  
 
 
 
 



Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta hotărâre a Guvernului 
privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2011, privind stabilirea 
si sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice. 
 

 
            

VICEPRIM-MINISTRU,     MINISTRUL SANATATII 
 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE                      NICOLAE BANICIOIU 

 
                  GABRIEL OPREA 
 

 
 
 
 

AVIZATORI, 
 
 

VICEPRIM-MINISTRU, 
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

 
NICOLAE LIVIU DRAGNEA 

 
 
 
 

MINISTRUL JUSTIȚIEI 
 

ROBERT MARIUS CAZANCIUC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hotarare a Guvernului  

privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2011, privind stabilirea 
si sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice 

 
 

 Având în vedere prevederile art. II alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 1/2014 privind unele masuri in domeniul managementului situatiilor 
de urgenta, precum si pentru modificarea si completarea OUG nr.21/2004 privind 
Sistemul national de management al situatiilor de urgenta 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată și al art. VI, lit. f) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/2014, 

  
 

Guvernul României adoptă prezenta  
 
 

HOTĂRÂRE 
 

 
Art. I. Hotărârea Guvernului nr. 857/2011, privind stabilirea și sancționarea 
contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, nr. 621 din 1 septembrie 2011, se completează după cum 
urmează: 

1. La articolul 59, alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c) 
cu următorul cuprins:  

“c) personalul de specialitate împuternicit de către conducerea Departamentului 
pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru unitățile 
de ambulanță publice și private și pentru UPU/CPU de pe întreg teritoriul țării, pentru 
faptele prevăzute la Capitolul VII din prezenta hotărâre” 

 
Art. I. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul 

Oficial al României, Partea I. 
 
 
 
 
 

PRIM-MINISTRU 
 

VICTOR-VIOREL PONTA 
 
 

 


