NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiect act normativ
Ordonanţă de Urgenţă
pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002
privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului şi pentru modificarea
a Legii privind finanţele publice nr. 500/2002
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
I. În prezent, plata prin virament a obligaţiilor bugetare de către operatorii economici
şi alte persoane juridice sau fizice cu conturi deschise la instituţii de credit se efectuează pe
bază de ordine de plată pentru trezoreria statului (OPT) întocmite distinct atât pentru
achitarea obligaţiilor datorate celor 2 conturi unice, cât şi pentru plata celorlalte obligaţii
bugetare. Acest sistem de plată generează comisioane bancare pentru fiecare ordin de plată
întocmit de plătitor, care variază în funcţie de politica de comisionare a fiecarei instituţii de
credit, determinând în anumite situaţii costuri nejustificat de mari pentru contribuabili.
Astfel, în cazul obligaţiilor bugetare mici, comisioanele achitate pentru decontarea
documentelor de plată poate depăşi nivelul obligaţiilor bugetare care se plătesc.
De asemenea, în scopul evitării costurilor generate de comisioanele bancare, un număr
însemnat de contribuabili optează pentru plata în numerar a obligaţiilor bugetare, astfel încât
în perioadele de plată a acestor obligaţii se crează cozi la ghişeele unităţilor trezoreriei
statului. În acelaşi timp, acest sistem de plată are influenţe negative asupra politicii de
reducere a numerarului aflat în circulaţie promovată de Banca Naţională a României.
II. Unul dintre obiectivele Programului de guvernare 2009-2012 este acela de a

accelera absorbţia fondurilor europene nerambursabile şi de a asigura, direct sau prin
reglementări flexibile, sprijin pentru beneficiarii publici în implementarea contractelor
aferente proiectelor finanţate din aceste fonduri.
Totodată, în contextul actualei crize economico-financiare, devine imperativă evitarea
blocajului implementării unor proiecte majore de infrastructură, blocaj datorat şi scăderii
capacităţii contractorilor de a susţine din surse proprii şi/sau atrase (credite) derularea
optimă a lucrărilor şi serviciilor.
Astfel, prevederile legislative actuale în materie de avansuri legate de proiectele şi
acţiunile finanţate în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, inclusiv, prevăd că
ordonatorii de credite care efectuează plăţi în avans din fonduri publice sunt obligaţi să
recupereze de la contractori aceste sume dacă nu sunt justificate prin bunuri livrate, lucrări
executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală.
Având în vedere motivele expuse anterior este necesară modificarea lit. a) a alin. (9)
al art. 52 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare, în sensul că în materie de avansuri, pe lângă Programul Operaţional Sectorial
Transport şi a unor proiecte şi acţiuni finanţate în cadrul Programului Operaţional Sectorial
Mediu, aceeaşi prevedere legislativă, menţionată anterior, trebuie aplicată şi pentru
Programul ISPA ( Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare).
2. Schimbări preconizate
I. Prin modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi
utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, în sensul propus prin prezentul proiect
de act normativ, se reglementează deschiderea pe numele Ministerului Finanţelor Publice a
unui cont tranzitoriu la instituţiile de credit care sunt interesate să ofere clienţilor proprii
posibilitatea achitării obligaţiilor bugetare fără perceperea de comisioane. Prin mecanismul
care se crează, clienţii instituţiei de credit îşi vor putea achita obligaţiile bugetare, din contul
curent propriu în contul tranzitoriu al Ministerului Finanţelor Publice, urmând ca sumele
colectate zilnic să fie transferate în conturile corespunzătoare de venituri bugetare sau de
disponibilităţi indicate de plătitor, în următoarea zi lucrătoare. Mecanismul propus vine în
spijinul contribuabililor, întrucât aceştia nu mai achită comisioane pentru plata prin virament
a obligaţiilor bugetare, precum şi ca urmare a simplificării modului de completare a

documentelor de plată întocmite de aceştia.
Instituţiile de credit s-au arătat interesate de mecanismul de plată a obligaţiilor bugetare
care se crează potrivit prezentului proiect de act normativ atât datorită facilităţilor care vor fi
oferite clienţilor proprii ai acestora, care şi în prezent efectuează operaţiunile de decontare
interbancare fără perceperea de comisioane, dar şi datorită numărului mai redus de
documente care vor fi decontate prin sistemul electronic de plăţi naţional.
În acelaşi timp, se estimează că reglementările cuprinse în proiectul de act normativ vor
contribui la reducerea numerarului aflat în circulaţie şi la îmbunătăţirea colectării creanţelor
bugetare, obiectiv al Programului de guvernare.
II. Modificarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, în sensul propus prin
prezentul proiect de act normativ, va asigura o semnificativă îmbunătăţire a nivelului de
absorbţie a fondurilor externe nerambursabile preaderare şi postaderare, precum şi un ritm
susţinut de implementare a proiectelor finanţate de fonduri, aceste aspecte reprezentând şi o
importantă pârghie anticriză.
Considerente care au dus la iniţierea prevederilor din proiectul de act normativ cu
privire la modificarea Art. 52 alin. (9) , lit.a) din Legea privind finanţele publice nr.
500/2002 sunt urrmătoarele:
a) implemetarea măsurilor anticriză iniţiate de Guvernul României pentru accelerarea
gradului de absorbţie a fondurilor externe nerambursabile preaderare şi postaderare destinate
României şi utilizarea eficientă;
b) necesitatea adoptării unor măsuri de sprijin pentru beneficiarii publici în
implementarea contractelor aferente proiectelor finanţate din aceste fonduri;
c) scăderea capacităţii contractorilor de a susţine din surse proprii şi/sau atrase (credite)
derularea optimă a lucrărilor şi serviciilor, în contextul actualei crize economico-financiare;
d) evitarea blocajului implementării unor proiecte majore de infrastructură.
Consecinţa neadoptării în regim de urgenţă a prezentului act normativ constă în
imposibilitatea respectării obligaţiilor de modernizare, reabilitare a drumurilor naţionale,
precum şi a obligaţiilor construcţiei de autostrăzi la standarde internaţionale, pentru toate
aceste investiţii fiind necesare fonduri.
Totodată, amânarea luării de măsuri urgente poate accentua bilanţul negativ al

evenimentelor rutiere.
În considerarea faptului că elementele prezentate mai sus vizează interesul public şi
constituie situţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată, considerăm necesară
adoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ.
3. Alte informaţii Nu au fost identificate
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macro-economic
Accelerarea implementării proiectelor majore de infrastructură de transport finanţate
din instrumente structurale, va compensa capacitatea scăzută a bugetului de stat de a finanţa
investiţii în aceste domenii, capacitate diminuată de efectele defavorabile ale crizei
economice.
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Impact asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ are în vedere sprijinirea mediului de afaceri, prin diminuarea
costurilor suportate în prezent cu comisioanele bancare de către plătitorii de impozite, taxe,
contribuţii şi alte obligaţii bugetare.
De asemenea, având în vedere capacitatea redusă a contractorilor de a susţine din surse
proprii şi/sau atrase (credite) derularea optimă a lucrărilor şi serviciilor contractate,
promovarea unor măsuri de natură să le ofere din punct de vedere financiar o continuitate a
activităţii, va contribui la menţinerea locurilor de muncă şi la crearea unora noi.
3. Impact social
Măsurile privind modificarea Art. 52 alin. (9), lit.a) din Legea privind finanţele publice
nr. 500/2002 propuse prin proiect reduc regulile restrictive din punct de vedere financiar
pentru autorităţile publice aflate în relaţii contractuale cu furnizorii de servicii sau de lucrări,
furnizori care, având un număr de angajaţi implicaţi în respectivul contract, se vor mai afla

în situaţia de a face disponibilizări temporare de personal pentru perioadele în care nu au
asigurată finanţarea activităţii.
4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte informaţii Nu au fost identificate
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)
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7. Alte informaţii:
Secţiunea a 5-a
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:
-se modifică şi se completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind

formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului;
- se modifică Legea privind finanţele publice nr. 500/2002.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.

In cazul modificărilor propuse la OUG 146/2002, informaţiile obligatorii care se înscriu în
ordinele de plată pentru trezoreria statului (OPT) prin care contribuabilii efectuează plăţi
prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice vor fi stabilite prin
Ordin al ministrului finanţelor publice
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce

transpun prevederi comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Hotărâri ale Curţii Europene de Justiţie a Uniunii Europene
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
6. Alte informaţii
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale,
institute de cercetare şi alte organisme implicate
În cazul modificărilor propuse la OUG 146/2002, la nivelul Ministerului Finanţelor Publice
au fost organizate consultări cu majoritatea instituţiilor de credit, atât în vederea cunoaşterii
interesului acestora faţă de propunerea legislativă, cât şi al implicaţiilor asupra activităţii
acestora a mecanismelor de transmitere către MFP a informaţiilor privind plăţile efectuate
de clienţii acestora. Ca urmare a consultărilor avute, a rezultat ca instituţiile de credit sunt
interesate în aplicarea noului sistem de plată al obligaţiilor bugetare reglementat de proiectul
de act normativ.
În ce priveşte modificarea Art. 52 alin. (9), lit.a) din Legea privind finanţele publice nr.
500/2002, autorităţile de management ale programelor operaţionale sectoriale de transport şi
mediu au fost consultate deoarece reprezintă structuri responsabile de gestionarea unor
investiţii de anvergură în domeniul infrastructurii şi au sesizat dificultăţile intâmpinate de
beneficiar şi contactori în implemetarea proiectelor şi a activităţilor subsecvente.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a
modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act
normativ
Consultarea instituţiilor de credit, a avut loc ţinând cont că acestea vor oferi clienţilor proprii
serviciile privind plata obligaţiilor bugetare prin contul tranzitoriu deschis pe numele
Ministerului Finanţelor Publice. De menţionat că, prezentul proiect de act normativ nu
instituie obligaţia instituţiilor de credit de a asigura clienţilor proprii posibilitatea achitării
obligaţiilor bugetare prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor
Publice, aplicarea acestui mecanism fiind la latitudinea acestora.
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 Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de
acte normative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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
Proiectul de act normativ va fi supus avizării Consiliului Legislativ

6. Alte informaţii Nu au fost identificate
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act
normativ
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
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informaţii
Secţiunea a 8-a
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.
In cazul modificarilor propuse la OUG 146/2002, informaţiile obligatorii care se înscriu în
ordinele de plată pentru trezoreria statului (OPT) prin care contribuabilii efectuează plăţi
prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice vor fi stabilite prin
Ordin al ministrului finanţelor publice.

2. Alte informaţii
Faţă de cele prezentate mai sus, propunem adoptarea prezentului proiect de
ordonanţă de urgenţă a Guvernului, în forma prezentată alăturat.
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