INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE CU INCIDENȚĂ ÎN MATERIA
DREPTURILOR CETĂȚENILOR

29 iunie 2022

√ Hotararea Guvernului nr. 830/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, publicat in Monitorul Oficial
614/23.06.2022
Art. I
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 se modifică şi se completează după
cum urmează:
1.Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 21
(1) După primirea şi înregistrarea cererii, structurile sau persoanele responsabile de
informarea publică directă realizează o evaluare primară a solicitării, în urma căreia se
stabileşte dacă informaţia solicitată face obiectul prevederilor Legii nr. 544/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv se stabileşte dacă este o informaţie
comunicată din oficiu, furnizabilă la cerere sau exceptată de la liberul acces.
(2) În situaţia în care, în urma evaluării primare, se stabileşte că solicitarea nu face obiectul
prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta poate fi
încadrată ca petiţie, în sensul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea
activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
233/2002, cu modificările ulterioare, şi se transmite compartimentului responsabil cu
înregistrarea şi rezolvarea petiţiilor. Solicitantul este informat privind reîncadrarea cererii în
termen de maximum 5 zile.
(3) În situaţia în care, în urma evaluării primare, se stabileşte că informaţia solicitată nu face
obiectul prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu poate
fi încadrată ca petiţie, se asigură în termen de 5 zile de la înregistrare informarea solicitantului
despre acest lucru.
(4) În situaţia în care informaţia solicitată este dintre cele care se comunică din oficiu, se
asigură de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru,
precum şi sursa unde informaţia solicitată poate fi găsită. Atunci când sursa indicată este
pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice, informarea va include adresa paginii
respective, transmisă sub forma unei legături active sau a unui text editabil.
(5) La solicitarea expresă a persoanei interesate, informaţiile de interes public comunicate din
oficiu vor fi comunicate şi în scris, pe suport electronic sau hârtie."
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2.La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul
cuprins:
"(4) Autoritatea sau instituţia publică poate comunica din oficiu, pe pagina de internet
proprie, informaţii solicitate frecvent, în funcţie de obiectul sau domeniul său de activitate."
3.Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 26
(1) Structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă realizează
organizarea şi funcţionarea punctului de informare-documentare, după cum urmează:
a) asigură publicarea buletinului informativ al autorităţii sau instituţiei publice, care va
cuprinde informaţiile de interes public comunicate din oficiu, prevăzute la art. 5 din Legea nr.
544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
b) asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a raportului de activitate
al autorităţii sau instituţiei publice;
c) asigură disponibilitatea şi actualizarea informaţiilor comunicate din oficiu, prevăzute la art.
5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pe pagina de internet şi
la avizierul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi în alte modalităţi, după caz;
d) organizează în cadrul punctului de informare-documentare al instituţiei accesul publicului
la informaţiile furnizate din oficiu;
e) asigură, după caz, organizarea bibliotecii virtuale prevăzute la art. 8 alin. (11).
(2) Informaţiile de interes public care se comunică din oficiu se actualizează de către
autoritatea sau instituţia publică, prin structurile sau persoanele responsabile de informarea
publică directă. Documentele afişate pe pagina de internet şi la avizierul autorităţii sau
instituţiei publice conţin data afişării acestora."
4.La articolul 27 alineatul (1), literele j)-l) se abrogă.
5.La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul
cuprins:
"(21) Raportul prevăzut la alin. (2) se completează şi online până la data de 15 mai a fiecărui
an calendaristic, pe platforma unică de centralizare www.e-consultare.gov.ro, creată şi
administrată de Secretariatul General al Guvernului."
6.Anexa nr. 1 la Normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta
hotărâre.
7.Anexa nr. 10 la Normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta
hotărâre.
Art. II
Regulile minime de transparenţă în privinţa cadrului de colaborare recomandat dintre
decidenţii de la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi persoanele
interesate din societatea civilă, în vederea promovării iniţiativelor de politică publică, se
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stabilesc prin ordin al secretarului general al Guvernului, care se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
Art. III
(1)În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Secretariatul General
al Guvernului dezvoltă funcţionalităţile platformei www.e-consultare.gov.ro şi aprobă, prin
ordin, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele de publicare în
cuprinsul acesteia a raportului prevăzut la art. 27 din Normele metodologice de aplicare a
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)La data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (1), prevederile art. 27 alin. (3)-(6) din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, se abrogă.
ANEXA nr. 1:
(- Anexa nr. 1 la normele metodologice)
CAPITOLUL 1:1.1. MODELUL de structurare a informaţiilor publicate din oficiu pe pagina web
a unei autorităţi sau instituţii publice
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Afişarea informaţiilor pe site se va realiza după următoarea structură, care va cuprinde
minimum cinci secţiuni:
1.Despre instituţie
2.Informaţii de interes public
3.Transparenţă decizională
4.Contact
5.Integritate instituţională
Pentru asigurarea unui grad ridicat de accesibilitate, informaţiile vor fi afişate de către
autorităţile publice şi instituţiile publice astfel:
1.- Secţiunea "Despre instituţie"/"Despre noi"/"Minister"/"Prezentare"
1.1.Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea autorităţii/instituţiei publice, cu link către
fiecare act normativ (disponibil în format electronic) în portalul http://legislatie.just.ro.
1.2.Conducere
1.2.1.Lista completă a persoanelor cu funcţii din conducere, cu nume şi prenume - în cazul
demnitarilor (miniştri, secretari de stat, prefecţi, preşedinţi, directori ai
agenţiilor/companiilor de stat), al personalului de conducere (membrii Consiliului de
administraţie şi, după caz, directorii) din cadrul companiilor de stat/regiilor autonome, vor fi
publicate CV-urile şi fotografiile acestora, agenda de lucru, precum şi atribuţiile acestora.
1.2.2.Agenda conducerii cu o actualizare periodică şi menţionarea activităţilor desfăşurate de
conducerea instituţiei; secţiunea va cuprinde un link de redirecţionare către platforma
http://ruti.gov.ro/
1.3.Organizare
1.3.1.Regulament de organizare şi funcţionare. În cazul ministerelor, în această secţiune vor
fi publicate şi ordinele de ministru privind stabilirea atribuţiilor pentru fiecare secretar de stat.
1.3.2.Organigrama autorităţii/instituţiei publice, într-un format în care se vor evidenţia şi
actualiza, conform art. 26 alin. (2) din prezentele norme, numele persoanelor care ocupă
funcţii de conducere, numărul posturilor pe fiecare structură, cu respectarea prevederilor din
legislaţia privitoare la informaţiile clasificate. Organigrama autorităţii/instituţiei publice va
include linkuri către Regulamentul de organizare şi funcţionare a entităţii publice, pentru o
mai uşoară identificare a atribuţiilor fiecărei structuri.
1.3.3.Lista şi datele de contact ale instituţiilor care funcţionează în subordinea/coordonarea
sau sub autoritatea entităţii publice în cauză, după cum urmează:
- structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale/locale şi instituţiile
publice finanţate total sau parţial prin bugetul instituţiei;
- structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale/locale şi instituţiile
publice aflate în coordonarea instituţiei;
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- structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale/locale şi instituţiile
publice aflate în subordinea instituţiei;
- unităţile care funcţionează sub autoritatea instituţiei.
Dacă subordonata nu are pagină de internet, atunci linkul trebuie să conducă la o subpagină
a instituţiei tutelare care să conţină informaţiile pe care ar trebui să le afişeze subordonata.
Acest mod de afişare este valabil şi pentru instituţiile aflate în coordonare sau sub autoritate,
precum şi pentru întreprinderi publice.
1.3.4.Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - regulile care guvernează sistemul de
administrare şi control în cadrul întreprinderilor publice şi regulile care asigură echilibrul
intereselor legitime urmărite în constituirea şi funcţionarea acesteia
1.3.5.Carieră - publicarea tuturor anunţurilor posturilor scoase la concurs din cadrul
respectivei instituţii, precum şi a rezultatelor sau altor informaţii referitoare la acestea
1.4.Programe şi strategii - programe şi strategii dezvoltate şi implementate de
autoritate/instituţie.
1.5.Rapoarte şi studii
1.5.1.Rapoarte: Raport anual de activitate corespunzător fiecărui an calendaristic (incluzând
şi informaţiile prevăzute de lege ca făcând parte integrantă din raportul de activitate, precum:
raportul anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici - art. 21 alin. (3) din
Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea
profesională a funcţionarilor publici, precum şi alte rapoarte deţinute de autoritate/instituţie
şi/sau prevăzute de lege, cum ar fi:
- rapoarte anuale de audit;
- rapoarte de progres pe strategiile naţionale;
- rapoartele consilierului de etică etc.
1.5.2.Studii - vor fi publicate toate studiile realizate de respectiva autoritate/instituţie publică,
din resurse proprii, subcontractare sau din surse externe, în scopul creşterii gradului de
cunoaştere a domeniului respectiv de către societatea civilă.
2.Secţiunea informaţii de interes public
2.1.Solicitarea informaţiilor de interes public. Această secţiune va cuprinde atât trimiteri la
actele normative din domeniu (cu link către http://legislaţie.just.ro): Legea nr. 544/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, normele de aplicare (Hotărârea Guvernului nr.
123/2002, cu modificările şi completările ulterioare), Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea
informaţiilor din instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi:
2.1.1.numele şi prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr.
544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi datele de contact ale acesteia;
2.1.2.formularul de solicitare în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările
ulterioare;
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2.1.3.modalitatea de contestare a deciziei şi formulare pentru reclamaţii administrative (refuz
la solicitare şi lipsa unui răspuns în termenul legal)
2.1.4.lista documentelor de interes public şi lista documentelor produse/gestionate de
autoritatea/instituţia publică, conform art. 5 alin. (1) lit. g) şi h) din Legea nr. 544/2001, cu
modificările şi completările ulterioare. Pentru realizarea listei cu documentele
produse/gestionate se va folosi nomenclatorul arhivistic pe care fiecare autoritate/instituţie
publică trebuie să îl deţină potrivit Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată. Lista cu
documentele de interes public va fi realizată pornind de la lista cu documentele
produse/gestionate de autoritatea/instituţia respectivă, exceptând cazurile expres prevăzute
de lege.
2.1.5.rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările
ulterioare - vor fi publicate până cel târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an, pentru anul
precedent, iar această secţiune va cuprinde şi o arhivă pentru păstrarea rapoartelor
anterioare.
2.2.Buletinul informativ al informaţiilor de interes public - conţine lista cu informaţiile cerute
de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu trimiteri (linkuri) către
respectivele categorii de informaţii.
2.3.Buget
2.3.1.Bugetul din toate sursele de finanţare şi bugetul structurilor aflate sub autoritatea, în
subordinea sau în coordonarea respectivei autorităţi/instituţii, în format deschis, precum şi
rectificările bugetare de la nivelul acestora. În această secţiune vor fi evidenţiate distinct suma
fondurilor europene atrase de fiecare instituţie.
2.3.2.Situaţia plăţilor (execuţie bugetară)- fiecare autoritate/instituţie publică va actualiza
lunar această situaţie, în format deschis.
2.3.3.Situaţia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, corespunzătoare funcţiilor prevăzute
în organigrama autorităţilor/instituţiilor administraţiei publice centrale, altor instituţii din
subordinea/coordonarea/autoritatea acestora şi instituţiilor prefectului, precum şi a altor
drepturi prevăzute de acte normative cu caracter special, de exemplu: parcul auto al
autorităţii/instituţiei publice, dreptul la maşină de serviciu, locuinţă de serviciu, costuri de
protocol etc., cu indicarea, pentru fiecare informaţie, a cadrului legal (act normativ şi articolul)
care conferă aceste drepturi.
2.3.4.Situaţia anuală a finanţărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice
fără scop lucrativ - autorităţile/instituţiile publice vor publica, anual, situaţia sumelor alocate
sub formă de finanţare persoanelor fizice sau juridice fără scop lucrativ. Aceasta va cuprinde
detalii despre denumirea beneficiarului, sumele alocate şi contractate efectiv, domeniul
activităţilor finanţate, precum şi temeiul juridic în baza căruia au fost acordate sumele.
2.4.Bilanţuri contabile
2.5.Achiziţii publice
2.5.1.Programul anual al achiziţiilor publice
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2.5.2.Centralizatorul achiziţiilor publice - fiecare autoritate/instituţie publică va publica o
situaţie trimestrială actualizată în consecinţă privind contractele de achiziţii publice şi
execuţia acestora, cu o valoare de peste 5.000 euro.
2.5.3.Contractele de achiziţii publice cu valoarea de peste 5.000 euro - fiecare autoritate
contractantă căreia i se aplică prevederile Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările
ulterioare, va publica contractele de achiziţie publică, conform Hotărârii Guvernului nr.
901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice şi cu aplicarea
art. 217 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare. Fiecare autoritate contractantă are obligaţia de a asigura protejarea acelor
informaţii pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care,
în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale
operatorului economic, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea
intelectuală. În cazul clauzelor de confidenţialitate, nepublicarea pe site-ul autorităţii
contractate va fi motivată.
2.5.4.Documentele privind execuţia contractelor: declaraţii de calitate şi conformitate,
procese-verbale de recepţie, ordine de plată
2.6.Formulare-tip - toate modelele de cereri/formulare tipizate pe care autorităţile/instituţiile
administraţiei publice le solicită a fi completate de către cetăţeni sau persoane juridice, în
scopul soluţionării unor cereri
2.7.Declaraţii de avere şi de interese ale personalului autorităţii/instituţiei publice - demnitari,
funcţionari publici, personal contractual, având arhiva declaraţiilor din anii anteriori
2.8.Comisia paritară - actul administrativ de constituire a comisiei paritare şi modificările
intervenite în componenţa comisiei paritare; rezultatul alegerii preşedintelui comisiei
paritare, în termen de două zile lucrătoare de la data alegerii acestuia; raportul anual al
comisiei, în condiţiile prevăzute la art. 489 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; acordurile
colective încheiate în condiţiile prevăzute la art. 487 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 302/2022
pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a
comisiilor paritare, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora, precum şi a
normelor privind încheierea şi monitorizarea aplicării acordurilor colective, dacă este cazul
2.9.Protecţia datelor cu caracter personal - informaţii privind responsabilul de protecţia
datelor cu caracter personal de la nivelul instituţiei; legislaţia în domeniu; nota de informare
privind prelucrarea datelor cu caracter personal/politica de confidenţialitate; politica de
utilizare a cookie-urilor.
3.Transparenţă decizională
3.1.Proiecte de acte normative aflate în consultare publică - autorităţile/instituţiile publice
vor publica proiectele de acte normative aflate în procesul de consultare publică, conform
prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, cu modificările ulterioare, indicând data publicării, data până la care se pot
transmite sugestii, adresa la care se pot da sugestii, coordonatele persoanei responsabile de
colectarea propunerilor sau sugestiilor
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3.2.Formular pentru colectarea de propuneri/opinii/recomandări - destinat preluării într-un
mod standardizat a propunerilor şi observaţiilor, formularul va cuprinde datele de identificare
ale emitentului (persoană fizică/organizaţie/grup informal), adresa, datele de contact, spaţiul
destinat propunerii şi justificării acesteia, precum şi spaţiul destinat indicării articolului care
se doreşte a fi modificat
3.3.Registru pentru consemnarea şi analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor
primite, conform art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (3) din Legea nr. 52/2003, republicată, cu
modificările ulterioare. Acesta va cuprinde datele de identificare ale autorităţii/instituţiei
publice şi persoanei responsabile, furnizând informaţii cu privire la data primirii propunerii,
emitent, conţinutul propunerii, stadiul acesteia (preluată/nepreluată), precum şi justificarea
în caz de nepreluare.
3.4.Dezbateri publice - autorităţile/instituţiile publice vor publica în prezenta secţiune
informaţiile referitoare la organizarea dezbaterilor publice ale proiectelor de acte normative,
după cum urmează: anunţ pentru organizarea dezbaterii publice, procedura de înscriere şi
desfăşurare a dezbaterii publice, persoana responsabilă, minuta dezbaterii publice,
centralizatorul propunerilor primite în cadrul dezbaterii publice.
3.5.Consultări interministeriale - vor fi publicate versiunile îmbunătăţite ale proiectului de act
normativ şi rapoartele de avizare conform art. 7 alin. 10 lit. d) din Legea nr. 52/2003,
republicată, cu modificările ulterioare.
3.6.Proiecte de acte normative pentru care nu mai pot fi trimise sugestii - vor fi publicate
proiectele pentru care procesul de consultare publică s-a încheiat şi care nu au fost încă
aprobate.
3.7.Proiecte de acte normative adoptate - vor fi publicate formele proiectelor iniţiate şi
adoptate de entitatea publică, însoţite de forma iniţială şi cele intermediare, rezultate în urma
procesului de consultare publică.
3.8.Şedinţe publice/Anunţuri/Minute - vor fi publicate anunţurile privind organizarea
şedinţelor publice, precum şi minutele încheiate în urma acestora.
3.9.Rapoartele de aplicare a Legii nr. 52/2003, republicată, cu modificările ulterioare autorităţile/instituţiile publice vor publica Raportul anual privind transparenţa decizională,
întocmit conform art. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările ulterioare. Aceste
rapoarte vor fi publicate până cel târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an, pentru anul
precedent, iar această secţiune va cuprinde şi o arhivă pentru păstrarea rapoartelor
anterioare.
3.10.Numele şi prenumele persoanei desemnate responsabilă pentru relaţia cu societatea
civilă şi datele de contact ale acesteia
3.11.Registrul asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor luate în evidenţă de autoritatea/instituţia
publică, potrivit prevederilor art. 51 şi 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu
modificările şi completările ulterioare
4.Contact
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4.1.Datele de contact ale autorităţii/instituţiei publice - denumire, sediu, numere de
telefon/fax, adresă de e-mail oficială, adresă pagină de internet, instrumente social media
(pagină Facebook etc.), formular electronic de contact
4.2.Relaţii cu presa - persoană desemnată, date de contact
4.3.Programul de funcţionare al autorităţii/instituţiei publice
4.4.Program de audienţe, cu precizarea modului de înscriere pentru audienţe şi a datelor de
contact pentru înscriere
4.5.Petiţii: adresă de e-mail/formular electronic pentru transmiterea electronică a petiţiilor
5.Integritate instituţională
5.1.Cod etic/deontologic/de conduită
5.2.Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri
referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea
mandatului sau a funcţiei şi destinaţia acestora
5.3.Mecanismul de raportare a încălcărilor legii
5.4.Declaraţia privind asumarea unei agende de integritate organizaţională
5.5.Planul de integritate al instituţiei
5.6.Un raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor atât prevăzute în SNA, cât şi
în planul de integritate ce revin în sarcina fiecărei instituţii
5.7.Situaţia incidentelor de integritate, precum şi o prezentare succintă a măsurilor adoptate
pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului
5.8.Studii/Cercetări/Ghiduri/Materiale informative relevante
CAPITOLUL 2:1.2. Tipuri de formate pentru publicarea pe pagina de internet proprie a
informaţiilor de interes public
Formatul documentelor comunicate din oficiu, în cazul în care acestea se regăsesc în cadrul
entităţii publice, va fi:
- legislaţie - actele normative vor fi publicate cu linkuri către portalul http://legislatie.just.ro;
- programe şi strategii - format .pdf,.pdf inteligent,.doc, .docx,.odt şi alte formate text;
- rapoarte şi studii - format.doc,.docx,.odt şi alte formate text;
- formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările
ulterioare, şi formular pentru contestarea deciziei - format .pdf,.pdf inteligent, .doc, .docx,
.odt şi alte formate text;
- buget, situaţia plăţilor, situaţia drepturilor salariale, plan de achiziţii, plan de investiţii,
centralizatorul contractelor de achiziţie, situaţia anuală a finanţărilor nerambursabile
acordate persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop lucrativ - format .ods, .xml, .xls
sau .xlsx;
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- formulare-tip folosite de instituţie în relaţia cu cetăţenii - format .pdf inteligent, .doc, .docx,
.odt sau în variantă online (în cazul utilizării unei proceduri online de completare a
respectivului formular);
- proiecte de acte normative - format .pdf, .pdf inteligent, .doc, .docx, .odt şi alte formate text.
ANEXA nr. 2:
(- Anexa nr. 10 la normele metodologice)
10.1.Model - Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001
(antet)
Numele autorităţii sau instituţiei publice.....
Elaborat.......
Responsabil/Şef compartiment

RAPORT DE EVALUARE
a implementării Legii nr. 544/2001 în anul ................

Subsemnatul, ......................................, responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, în anul ................, prezint actualul raport de evaluare
internă finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informaţii de interes public, prin
care apreciez că activitatea specifică a instituţiei a fost:
|_| Foarte bună
|_| Bună
|_| Satisfăcătoare
|_| Nesatisfăcătoare
Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul.....
I.Resurse şi proces
1.Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de
interes public?
|_| Suficiente
|_| Insuficiente
2.Apreciaţi că resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor
de interes public sunt:
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|_| Suficiente
|_| Insuficiente
3.Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră
în furnizarea accesului la informaţii de interes public:
|_| Foarte bună
|_| Bună
|_| Satisfăcătoare
|_| Nesatisfăcătoare
II.Rezultate
A.Informaţii publicate din oficiu
1.Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform
art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare?
|_| Pe pagina de internet
|_| La sediul instituţiei
|_| În presă
|_| În Monitorul Oficial al României
|_| În altă modalitate:.....
2.Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi?
|_| Da
|_| Nu
3.Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate pe care instituţia
dumneavoastră le-a aplicat?
a)............................
b)............................
c)............................
4.A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele
minimale prevăzute de lege?
|_| Da, acestea fiind: ............................
|_| Nu
5.Sunt informaţiile publicate într-un format deschis?
|_| Da
|_| Nu
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6.Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru publicarea unui număr
cât mai mare de seturi de date în format deschis?
......................................................................................................................................
B.Informaţii furnizate la cerere
1. Numărul total În funcţie de solicitant
După modalitatea de adresare
de solicitări de
informaţii
de
de
la de
la pe suport pe suport verbal
interes public
persoane
persoane
hârtie
electronic
fizice
juridice
Departajare pe domenii de interes
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)
b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice
c) Acte normative, reglementări
d) Activitatea liderilor instituţiei
e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi
completările ulterioare
f) Altele, cu menţionarea acestora:
2.
Nu
măr
tota
l de
soli
cită
ri
solu
ţion
ate
fav
ora
bil

Termen de răspuns

Redir
ecţio
nate
către
alte
instit
uţii
în
term
en

Sol
uţio
nat
e
fav
ora
bil
în
ter
me
n de

Sol
uţio
nat
e
fav
ora
bil
în
ter
me
n de
30

Modul
comunicare
Sol
icit
ări
pe
ntr
u
car
e
ter
me
nul
a

Co
mu
nica
re
elec
tron
ică

Co
mu
nica
re în
for
mat
hârt
ie
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de Departajate pe domenii de interes

Co
mu
nica
re
ver
bală

Util
izar
ea
ban
ilor
pub
lici
(co
ntr
act
e,

Mo
dul
de
înd
epli
nire
a
atri
buţ
iilor
inst
ituţ

Acte
nor
mati
ve,
regl
eme
ntări

Acti
vita
tea
lide
rilo
r
inst
ituţ
iei

Info
rma
ţii
privi
nd
mod
ul
de
aplic
are
a
Legii

Alt
ele
(se
pre
cize
ază
car
e)

de 5 10
zile
zile

de
zile

fos
t
de
pă
şit

inv
esti
ţii,
che
ltui
eli
etc.
)

iei
pub
lice

nr.
544
/20
01,
cu
mod
ifică
rile
şi
com
plet
ările
ulte
rioa
re

3.Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în
termenul legal:
3.1......................................
3.2......................................
3.3......................................
4.Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?
4.1......................................
4.2......................................
5.
Num
ăr
total
de
solici
tări
respi
nse

Motivul respingerii

Departajate pe domenii de interes

Except
ate,
confor
m legii

Utiliza
rea
banilo
r
publici

Inform
aţii
inexist
ente

Alte
motiv
e (cu
preciz
area
acesto
ra)

(contr
acte,
investi
ţii,
cheltui
eli
etc.)

Modul
de
îndepli
nire a
atribuţ
iilor
institu
ţiei
public
e
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Acte
normati
ve,
regleme
ntări

Activit
atea
lideril
or
institu
ţiei

Informa
ţii
privind
modul
de
aplicare
a Legii
nr.
544/20
01, cu
modific
ările şi
comple
tările

Altele
(se
preciz
ează
care)

ulterioa
re
5.1.Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii
(enumerarea numelor documentelor/informaţiilor solicitate):
......................................
6.Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă
6.1. Numărul de reclamaţii administrative la 6.2. Numărul de plângeri în instanţă la
adresa instituţiei publice în baza Legii nr. adresa instituţiei în baza Legii nr. 544/2001,
544/2001, cu modificările şi completările cu modificările şi completările ulterioare
ulterioare
Soluţionate Respinse În curs de Total Soluţionate Respinse În curs de Total
favorabil
soluţionare
favorabil
soluţionare
7.Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public
a)Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/o bibliotecă virtuală în care sunt
publicate seturi de date de interes public?
|_| Da
|_| Nu
b)Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei
dumneavoastră pentru creşterea eficienţei procesului de asigurare a accesului la informaţii
de interes public:
c)Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la
informaţii de interes public:
10.2.Instrucţiuni privind completarea Raportului de evaluare a implementării Legii nr.
544/2001
1.La secţiunea B. Informaţii furnizate la cerere
1. Numărul total de În funcţie de solicitant
După modalitatea de adresare
solicitări de informaţii de
interes public
de
la de
la pe
pe suport verbal
persoane
persoane
suport
electronic
fizice
juridice
hârtie
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Nr. total = A + B = A1 + B1 A
+C=a+b+c+d+e+f

B

Departajare pe domenii de interes

A1

B1

C

Suma celor de mai jos trebuie să fie
egală cu numărul total de solicitări de
informaţii de interes public

a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, a
cheltuieli etc.)
b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei b
publice
c) Acte normative, reglementări

c

d) Activitatea liderilor instituţiei

d

e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. e
544/2001, cu modificările şi completările
ulterioare
f) Altele, cu menţionarea acestora:
2.
Nu
mă
r
tot
al
de
sol
icit
ări
sol
uţi
on
at
e
fav
or
abi
l

Termen de răspuns

Redir
ecţio
nate
către
alte
instit
uţii în
term
en de
5 zile

Solu
ţion
ate
favo
rabil
în
term
en
de
10
zile

Solu
ţion
ate
favo
rabil
în
term
en
de
30
de
zile

f

Modul
comunicare
So
lic
ită
ri
pe
nt
ru
ca
re
te
r
m
en
ul
a
fo

Com
unic
are
elect
ronic
ă

Com
unic
are
în
form
at
hârti
e
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de Departajate pe domenii de interes

Co
mu
nic
are
ver
bal
ă

Utili
zare
a
bani
lor
publ
ici

Mo
dul
de
înde
plini
re a
atri
buţii
(con
lor
tract
insti
e,
tuţi
inve
ei
stiţii
publ
,
ice
chel
tuiel

Act
e
nor
ma
tiv
e,
reg
le
me
ntă
ri

Acti
vitat
ea
lider
ilor
insti
tuţi
ei

Info
rma
ţii
privi
nd
mo
dul
de
apli
care
a
Legi
i nr.
544
/20
01

Alt
el
e
(se
pr
eci
ze
az
ă
ca
re)

st
de
pă
şit
Nu A
mă
r
tot
al
=A
+B
+C
+D
=
A1
+
B1
+
C1
=
A2
+
B2
+
C2
+
D2
+
E2
+F
2
5.
Num
ăr
total
de
solicit
ări
respi
nse

B

C

D

i
etc.)

A1

B1

C1

A2

B2

C2

Motivul respingerii

Departajate pe domenii de interes

Excep
tate,
confo
rm
legii

Utiliz
area
banil
or
public
i
(contr
acte,
invest
iţii,

Infor
maţii
inexist
ente

Alte
motive
(cu
precizar
ea
acestor
a)

Modul
de
îndeplin
ire
a
atribuţii
lor
instituţi
ei
publice
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Acte
norma
tive,
reglem
entări

Activita
tea
liderilor
instituţi
ei

D2

E2

Infor
maţii
privin
d
modul
de
aplica
re a
Legii
nr.

F2

Altele
(se
preciz
ează
care)

chelt
uieli
etc.)
Nr.
A
total
= A +
B + C
= A1+
B1 +
C1 +
D1 +
E1 +
F1

B

C

A1

544/2
001

B1

C1

D1

E1

F1

OBSERVAŢIE
Numărul total de solicitări de informaţii de interes public este format din suma numărului
total de solicitări soluţionate favorabil şi numărului total de solicitări respinse.
2.La secţiunea 6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă
6.1. Numărul de reclamaţii administrative la 6.2. Numărul de plângeri în instanţă la
adresa instituţiei publice în baza Legii nr. adresa instituţiei în baza Legii nr. 544/2001,
544/2001, cu modificările şi completările cu modificările şi| completările ulterioare
ulterioare
Soluţionate Respinse În curs de Total Soluţionate Respinse În curs de Total
favorabil
soluţionare
favorabil
soluţionare
A

B

C

= A + A1
B+C

B1

C1

= A1
+ B1
+ C1

√ Legea nr. 192/2022 pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de
procedură civilă, publicată in Monitorul Oficial 643/29.06.2022
→ După articolul 154 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, se introduce
un nou articol, articolul 1541, cu următorul cuprins:
"- Art. 1541: Comunicarea hotărârilor judecătoreşti
(1)Comunicarea hotărârilor judecătoreşti se va face, din oficiu, prin poştă electronică dacă
partea a indicat instanţei datele corespunzătoare în acest scop direct sau la solicitarea expresă
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a instanţei în timpul procesului. Comunicarea va fi însoţită de semnătura electronică extinsă
a instanţei, care va înlocui ştampila instanţei şi semnătura grefierului de şedinţă.
(2)Hotărârile judecătoreşti se consideră comunicate la momentul la care au primit mesaj din
partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate de acesta.
(3)Dacă comunicarea prin poştă electronică nu este posibilă din pricina lipsei datelor în acest
sens sau sistemul folosit indică eroare în transmiterea prin poştă electronică, comunicarea
hotărârilor judecătoreşti se va face potrivit art. 154."

√ Legea nr. 193/2022 pentru modificarea art. 23 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului
nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, publicată
in Monitorul Oficial 643/29.06.2022
→ La articolul 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"(2) Colegiul director este compus din 11 membri cu rang de secretar de stat, dintre care un
reprezentant al Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor,
propuşi şi numiţi, în şedinţă comună, de cele două Camere ale Parlamentului."

√ Hotararea Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
publicată in Monitorul Oficial 643/29.06.2022
→Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Norme Metodologice din 2022 de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică
Dată act: 27-iun-2022
Emitent: Guvernul
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1: Aria de aplicare
(1)Prezentele norme metodologice se aplică de către autorităţile şi instituţiile publice
prevăzute la art. 4 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată, cu modificările ulterioare, denumite în continuare autorităţi şi
instituţii publice.
(2)Scopul prezentelor norme metodologice este de a standardiza şi uniformiza procedura de
asigurare a transparenţei decizionale la nivelul entităţilor prevăzute la alin. (1), fără a limita
posibilitatea acestora de a stabili activităţi suplimentare pentru facilitarea accesului
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cetăţenilor la procesele de elaborare a actelor normative şi de luare a deciziilor
administrative.
(3)În sensul prezentelor norme metodologice, deciziile administrative sunt înţelese ca acte
administrative adoptate de autorităţile administraţiei publice locale potrivit prevederilor art.
196-198 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 2: Persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă
(1)Activităţile privind transparenţa decizională sunt derulate de către persoanele
responsabile pentru relaţia cu societatea civilă din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice,
cu atribuţii de coordonare a implementării reglementărilor privind transparenţa decizională
în administraţia publică.
(2)Persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă colaborează, după caz, cu
structurile şi compartimentele de specialitate din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.
(3)Numele şi prenumele persoanei/denumirea compartimentelor desemnate responsabile
pentru relaţia cu societatea civilă se aduc la cunoştinţa publicului la sediul şi pe site-ul propriu
al autorităţii sau instituţiei publice, în secţiunea Transparenţă decizională.
(4)Fiecare autoritate sau instituţie publică va stabili, în funcţie de specificul propriu al
activităţilor, numărul de persoane necesar pentru îndeplinirea în bune condiţii a atribuţiilor
care revin autorităţii sau instituţiei publice în vederea asigurării transparenţei decizionale.
(5)Atribuţiile persoanei sau compartimentelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă,
precum şi organizarea şi funcţionarea acestora se stabilesc, în baza legii şi a dispoziţiilor
prezentelor norme metodologice, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii
sau a instituţiei publice respective şi includ atribuţiile structurilor pentru relaţia cu mediul
asociativ prevăzute de art. 51 şi 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii
şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi
completările ulterioare.
CAPITOLUL II: Procedura de asigurare a transparenţei decizionale
Art. 3: Aplicarea procedurii de transparenţă decizională
(1)Este supus procedurii de transparenţă decizională orice proces de elaborare a proiectului
unui act normativ, respectiv de luare a unei decizii administrative în şedinţă publică şi care nu
se încadrează în situaţiile de excepţie prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003, republicată,
cu modificările ulterioare.
(2)Autoritatea sau instituţia publică care are competenţa de a iniţia actul normativ, respectiv
de a adopta decizia administrativă este responsabilă de procedura de asigurare a
transparenţei decizionale.
(3)În situaţia existenţei mai multor coiniţiatori, aceştia vor realiza o singură procedură de
transparenţă decizională, cu respectarea dispoziţiilor legii şi ale prezentelor norme
metodologice.
(4)Dacă în procesul de elaborare a unui act normativ, respectiv de luare a unei decizii
administrative, având în vedere domeniul reglementat, există proceduri de dezbatere sau
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consultare stabilite prin legi speciale ale unor categorii de asociaţii profesionale, sindicale,
patronale sau de altă natură, acestea se aplică cumulativ cu procedura prevăzută de Legea nr.
52/2003, republicată, cu modificările ulterioare, şi de prezentele norme metodologice.
Art. 4: Etapele procedurii de asigurare a transparenţei decizionale
(1)Realizarea procedurii de asigurare a transparenţei decizionale constă în parcurgerea
următoarelor etape:
a)derularea de consultări cu organizaţii neguvernamentale şi specialişti în vederea elaborării
proiectului de act normativ şi a instrumentelor de prezentare şi motivare, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale Hotărârii
Guvernului nr. 443/2022 pentru aprobarea conţinutului instrumentului de prezentare şi
motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucţiunilor
metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum şi pentru înfiinţarea Consiliului
consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative, sau, după caz, în vederea
redactării proiectului de ordine de zi şi instrumentelor de prezentare şi motivare, în
conformitate cu prevederile art. 135-140 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019,
cu modificările şi completările ulterioare;
b)determinarea aplicabilităţii situaţiilor de excepţie prevăzute de Legea nr. 52/2003,
republicată, cu modificările ulterioare, dacă este cazul;
c)stabilirea detaliilor privind procedura de participare la procesul de elaborare a proiectului
de act normativ, respectiv de luare a unei decizii administrative în cadrul şedinţei publice,
inclusiv:
(i)perioada totală alocată desfăşurării procedurii;
(ii)regulile şi modalitatea de acces la informaţiile şi documentele aferente procedurii,
respectiv lista informaţiilor şi documentelor necesar a fi puse la dispoziţia celor interesaţi,
locul şi modalitatea în care pot fi accesate de publicul interesat;
(iii)modul de colectare a propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare scrise;
(iv)detaliile organizatorice ale întâlnirilor de dezbatere publică sau, după caz, ale şedinţelor
publice, inclusiv locul şi regulile de desfăşurare şi modul de înregistrare;
(v)modalitatea de publicitate a procedurii, prin accesarea canalelor de comunicare adecvate
grupurilor-ţintă identificate;
(vi)modul de publicare şi arhivare a informaţiilor şi documentelor aferente procedurii spre a
fi accesate de publicul interesat;
d)redactarea anunţului referitor la elaborarea unui proiect de act normativ, conform
modelului prevăzut de anexa nr. 1, sau, după caz, redactarea anunţului cu privire la
desfăşurarea şedinţei publice, conform modelului prevăzut de anexa nr. 2, stabilind orice alte
detalii de desfăşurare a şedinţei prin care se asigură dreptul la libera exprimare al oricărui
cetăţean interesat;
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e)aducerea la cunoştinţa publicului a anunţului privind deschiderea procedurii de
transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului unui act normativ sau, după
caz, anunţului cu privire la desfăşurarea şedinţei publice;
f)dacă este cazul, organizarea unei întâlniri de dezbatere publică a proiectului de act normativ;
g)consemnarea tuturor propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare într-un
registru special prevăzut în anexa nr. 3, respectiv în minuta dezbaterii sau şedinţei publice;
h)definitivarea proiectului de act normativ, precum şi a instrumentelor de prezentare şi
motivare, pe baza propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite, după
caz;
i)informarea participanţilor cu privire la modul în care propunerile, sugestiile, opiniile cu
valoare de recomandare făcute de părţile interesate pe parcursul procesului au fost
valorificate, prin consemnarea şi publicarea registrului special prevăzut în anexa nr. 3,
respectiv a minutei dezbaterii sau şedinţei publice.
(2)Parcurgerea etapelor se realizează cronologic, conform schiţei de planificare cuprinse în
anexa nr. 4, în măsura în care sunt aplicabile pe parcursul derulării procedurii de asigurare a
transparenţei decizionale.
Art. 5: Excepţii de la procedura de asigurare a transparenţei decizionale
(1)Actele administrative cu caracter individual, precum şi cele prevăzute la art. 6 din Legea nr.
52/2003, republicată, cu modificările ulterioare, nu fac obiectul procedurii de asigurare a
transparenţei decizionale.
(2)În cazul în care se constată lipsa caracterului normativ al actului iniţiat, lipsa caracterului
public al şedinţei sau incidenţa unei situaţii de excepţie prevăzute de Legea nr. 52/2003,
republicată, cu modificările ulterioare, autoritatea sau instituţia publică competentă nu are
obligaţia realizării etapelor procedurii de transparenţă decizională prevăzute la art. 4 alin. (1)
lit. c)-i).
(3)Situaţiile prevăzute la alin. (2) se justifică în cuprinsul instrumentelor de prezentare şi
motivare.
Art. 6: Comunicarea anunţului
(1)Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ sau, după caz, anunţul cu
privire la desfăşurarea şedinţei publice se aduce la cunoştinţa publică prin:
a)publicare pe site-ul propriu al autorităţii sau instituţiei publice, în secţiunea Transparenţă
decizională;
b)publicare pe platforma www.e-consultare.gov.ro;
c)afişare la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului;
d)transmiterea unui comunicat către mass-media centrală sau locală, după caz;
e)transmiterea către persoanele care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor privind
procedura de asigurare a transparenţei decizionale;
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f)transmiterea către organizaţiile luate în evidenţă de autoritate sau instituţie în condiţiile art.
51 alin. (1) şi ale art. 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ se aduce la cunoştinţa
publicului cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizarea
interinstituţională de către autorităţile publice prevăzută de Hotărârea Guvernului nr.
561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru
elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor
de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, cu
modificările ulterioare.
(3)În procesul de luare a deciziilor administrative, anunţul trebuie adus la cunoştinţa
publicului cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurarea şedinţei publice, asigurându-se un termen
rezonabil pentru înscrierea la cuvânt a persoanelor interesate.
(4)La momentul publicării anunţului referitor la elaborarea unui proiect de act normativ,
autoritatea sau instituţia publică stabileşte, în funcţie de specificul domeniului reglementat şi
de impactul reglementării, o perioadă de cel puţin 10 zile calendaristice pentru a primi în scris
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ
supus procedurii de transparenţă decizională.
Art. 7: Organizarea şi desfăşurarea întâlnirii de dezbatere publică
(1)La solicitarea scrisă a unei asociaţii legal constituite sau a altei autorităţi publice, precum şi
la iniţiativa autorităţii sau instituţiei publice competente, se organizează o întâlnire de
dezbatere publică a proiectului de act normativ.
(2)Data până la care poate fi solicitată o întâlnire de dezbatere publică a proiectului de act
normativ este ultima zi dinaintea transmiterii proiectului de act normativ către autorităţile
avizatoare, conform dispoziţiilor art. 6 alin. (2).
(3)Redactarea anunţului cu privire la organizarea întâlnirii de dezbatere publică a proiectului
de act normativ se realizează conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
(4)Aducerea la cunoştinţa publicului a anunţului cu privire la organizarea întâlnirii de
dezbatere publică a proiectului de act normativ se realizează în condiţiile prevăzute de art. 6
alin. (1).
(5)Întâlnirea de dezbatere publică se desfăşoară cu invitarea specială a:
a)iniţiatorilor şi experţilor care au elaborat proiectul de act normativ supus procedurii de
transparenţă decizională;
b)cetăţenilor şi asociaţiilor legal constituite care au prezentat propuneri, sugestii, opinii cu
valoare de recomandare în scris, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care
urmează să fie abordat în întâlnirea de dezbatere publică;
c)persoanelor care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor privind procedura de
asigurare a transparenţei decizionale;
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d)organizaţiilor luate în evidenţă de autoritatea sau instituţia publică în condiţiile art. 51 alin.
(1) şi art. 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
(6)Întâlnirea de dezbatere publică a proiectului de act normativ trebuie organizată în cel mult
10 zile calendaristice de la publicarea anunţului prevăzut la alin. (3), cu menţionarea datei şi
a locului unde urmează să fie organizată, asigurându-se un termen rezonabil între data
publicării anunţului şi data întâlnirii de dezbatere publică.
(7)Dezbaterea publică prevăzută la alin. (1) se poate desfăşura şi on-line. În acest caz, anunţul
prevăzut la alin. (3) va conţine menţiunea că dezbaterea publică se va desfăşura online,
indicându-se mijloacele tehnice ce urmează a fi utilizate, precum şi limitele de participare
generate de acestea.
Art. 8: Transmiterea şi consemnarea sugestiilor
(1)Persoanele interesate transmit în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de
recomandare cu privire la proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă
decizională, specificând articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă,
menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului. În acest scop, persoanele
interesate pot folosi modelul prevăzut în anexa nr. 6.
(2)Persoanele interesate care participă la întâlnirea de dezbatere publică pot formula
recomandări, conform modelului comunicat prin anunţul de organizare a dezbaterii publice
prevăzut în anexa nr. 5.
(3)Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act
normativ supus procedurii de transparenţă decizională sunt consemnate în registrul special
prevăzut în anexa nr. 3, menţionându-se data primirii, persoana de la care s-a primit
propunerea, sugestia, opinia cu valoare de recomandare şi datele de contact ale acesteia.
(4)Compartimentul iniţiator şi experţii care au participat la elaborarea proiectului de act
normativ analizează toate recomandările primite în scris şi/sau în timpul întâlnirilor de
dezbateri publice cu privire la proiectul de act normativ în discuţie.
(5)În cazul în care există recomandări care nu pot fi preluate, justificarea nepreluării acestora
se consemnează în registrul special prevăzut la alin. (3).
Art. 9: Desfăşurarea şedinţei publice
(1)În cadrul şedinţei publice se realizează invitarea specială a categoriilor enumerate la art. 7
alin. (5).
(2)Preşedintele de şedinţă este persoana care prezidează şedinţa publică şi care are
următoarele atribuţii:
a)se asigură că nu există niciun impediment legal de natură să împiedice implicarea
persoanelor interesate la şedinţele publice;
b)stabileşte ordinea de precădere şi oferă invitaţilor şi persoanelor care participă din proprie
iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi;
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c)se asigură că persoanele care asistă la şedinţele publice, invitate sau din proprie iniţiativă,
respectă regulamentul de organizare şi funcţionare, respectiv de ordine interioară a
autorităţii publice;
d)în cazul în care constată că o persoană a încălcat regulamentul, dispune, în ordine,
avertizarea acesteia, iar, dacă abaterea se repetă, poate dispune evacuarea sa.
(3)Persoana desemnată de preşedintele de şedinţă elaborează minuta şedinţei publice,
incluzând şi votul fiecărui membru, cu excepţia cazurilor în care s-a hotărât vot secret.
Art. 10: Publicitatea informaţiilor
(1)Informaţiile şi documentele prevăzute de Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările
ulterioare, şi de prezentele norme metodologice se vor afişa obligatoriu pe pagina proprie de
internet, în secţiunea dedicată denumită "Transparenţă decizională", orice actualizare fiind
indicată prin dată.
(2)În termen de 10 zile calendaristice de la data încheierii procedurii de transparenţă
decizională, persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă asigură accesul public,
pe siteul propriu în secţiunea dedicată denumită "Transparenţă decizională" şi la sediul
autorităţii sau instituţiei publice, a informaţiilor şi a documentelor prevăzute la alin. (1) şi art.
4 alin. (1) lit. i).
Art. 11: Raportarea anuală
(1)Anual este întocmit un raport privind transparenţa decizională, prevăzut în anexa nr. 7,
care se publică până la data de 30 aprilie a fiecărui an pentru anul anterior:
a)în secţiunea "Transparenţă decizională" de pe site-ul propriu al autorităţii sau instituţiei
publice;
b)prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţă
publică.
(2)Raportul prevăzut la alin. (1) se completează şi on-line până la data de 15 mai pe platforma
unică de centralizare www.e-consultare.gov.ro, creată şi administrată de Secretariatul
General al Guvernului.
CAPITOLUL III: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 12: Platforma E-consultare
În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice,
Secretariatul General al Guvernului dezvoltă funcţionalităţile platformei www.econsultare.gov.ro şi adoptă, prin ordin, normele de publicare în platforma
www.econsultare.gov.ro a informaţiilor şi a documentelor prevăzute la art. 10 alin. (1) şi art.
11 alin. (1).
Art. 13: Anexe
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
ANEXA nr. 1:Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ
Numele autorităţii sau instituţiei publice ............................................
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Astăzi,
.............................
(data
afişării),
........................................................................................................ (numele autorităţii sau
instituţiei publice iniţiatoare), anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a
procesului
de
elaborare
a
proiectului
următorului
act
normativ:
........................................................................ (denumirea proiectului de act normativ)
Paragraf descriptiv - problema identificată, soluţia propusă de actul normativ, impactul
scontat etc.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include (după caz): * nota de
fundamentare a proiectului; * expunerea de motive; * referatul de aprobare privind
necesitatea adoptării actului normativ propus; * studiile de fundamentare (studiul de
impact/fezabilitate etc.) şi datele brute care au stat la baza lor; * textul complet al proiectului
actului respectiv: * alte documente considerate relevante.
Documentaţia poate fi consultată: * pe pagina de internet a instituţiei, la
............................................... (adresa de internet unde este publicată documentaţia) * la
sediul instituţiei ............................................. (adresa) * proiectul de act normativ se poate
obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus
procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de .....................................:
(Termenul se calculează luând în considerare cel puţin 10 zile calendaristice de la data
publicării anunţului.)
|_| prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul ..................;
|_| ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: .....................; |_| prin poştă, pe adresa
................................; |_| la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa ................................,
între orele ................. .
Materialele
transmise
vor
purta
menţiunea
"Propuneri
........................................................... (denumirea proiectului de act normativ)"

privind

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de
internet a instituţiei, la linkul ......................................................... .
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public
proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie
legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de
...................... .
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon:
................, e-mail: .............................., persoană de contact: ................................. .
ANEXA nr. 2:Anunţ privind organizarea unei şedinţe publice
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, vă aducem la cunoştinţă că în data de ....................... (Se va completa data stabilită.),
ora .........., la ....................................... (Se va completa adresa la care se va desfăşura
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şedinţa.)/online, va avea loc şedinţa publică a ............................ (numele autorităţii sau
instituţiei publice), cu următoarea ordine de zi:
1.(Se vor completa proiectele de hotărâri/subiectele discutate.)
2.(Se vor completa proiectele de hotărâri/subiectele discutate.)
Funcţia şi numele conducătorului autorităţii sau instituţiei publice,
...................................
Secretar al .......................
ANEXA nr. 3:Registru pentru consemnarea şi analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu
valoare de recomandare primite
Numele autorităţii sau instituţiei publice .......................................
Elaborat ..................................
Responsabil/Şef compartiment

N
r.
cr
t.

Data Persoana/Org
prim anizaţia
irii
iniţiatoare

Date
de
cont
act

Textul
propus
de
autorit
(cel
puţi atea
n e- iniţiato
mail are
)

Conţinut
propunere/suges
tie/opinie

Stadiu
(preluată/nep
reluată)

Justific
area
neprel
uării

1.
ANEXA nr. 4: Schiţa de planificare în timp a adoptării unui act normativ care intră sub incidenţa
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
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ANEXA nr. 5:Anunţ privind organizarea unei întâlniri de dezbatere publică
Numele autorităţii sau instituţiei publice ...............................
Astăzi, ................... (data afişării), .............................................................. (numele autorităţii
sau instituţiei publice) invită pe toţi cei interesaţi la întâlnirea de dezbatere publică privind
următorul proiect de act normativ: .............................................. (denumirea proiectului de
act normativ)
Evenimentul are loc în data de ................... (Dezbaterea trebuie să se desfăşoare în cel mult
10 zile calendaristice de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizată.), ora
.........., în sala ........., aflată la adresa .........................................../online.
Paragraf descriptiv - problema identificată, soluţia propusă de actul normativ, impactul
scontat etc.
Ordinea de zi a evenimentului: |_| Deschiderea evenimentului (anunţarea temei şi a ordinii
de zi, prezentarea reprezentanţilor instituţiei, a procedurii şi a regulilor de desfăşurare a
evenimentului) |_| Prezentarea succintă a motivaţiei şi a proiectului de act normativ supus
dezbaterii publice (reprezentant al iniţiatorului, experţi şi/sau specialişti care au participat la
elaborare) |_| Prezentarea verbală de către cetăţenii interesaţi a propunerilor privind
modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice |_| Închiderea întâlnirii
28

(prezentarea etapelor următoare în procesul de adoptare, cu menţionarea termenelor
aferente)
Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea
la dispoziţie .......... minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze
online la adresa de e-mail ...................... (sau) utilizând formularul de la
....................................................... (link la formular de înscriere online) sau direct la sediul
instituţiei .......................................... (adresa/registratura - orar de funcţionare), persoana de
contact ............................., telefon: ................
La dezbaterea publică sunt invitaţi să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toţi cei
interesaţi: persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, societăţi comerciale,
reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate, ai presei etc.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include (după caz): * nota de
fundamentare a proiectului, * expunerea de motive, * referatul de aprobare privind
necesitatea adoptării actului normativ propus, * studiile de fundamentare (studiul de
impact/fezabilitate etc.) şi datele brute care au stat la baza lor * textul complet al proiectului
actului respectiv.
Documentaţia poate fi consultată:
* pe pagina de internet a instituţiei, la linkul ................. * la sediul instituţiei
................................................. (adresa, orar de program cu publicul) * în mass-media (cu
menţionarea mijloacelor mass-mediei şi a datei în care a fost publicat anunţul la solicitarea
instituţiei publice) * proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere
depusă la registratură/biroul de relaţii cu publicul al instituţiei ............................ (adresă,
program de lucru cu publicul)
Menţionăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul
de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se mai pot depune până la data
de ........................: (termenul anunţat iniţial pentru primirea de recomandări în scris)
* prin formularul online disponibil pe pagina de internet la ........................................ (linkul
unde este publicat formularul);
* ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: .................................;
* prin poştă, pe adresa .........................; * la sediul instituţiei, la registratură
........................................... (adresa, programul de lucru)
Materialele
transmise
vor
purta
menţiunea
"Propuneri
........................................................... (denumirea proiectului de act normativ)"

privind

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de
internet la ......................................................... (linkul unde sunt publicate propunerile)
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la telefon: .................., e-mail:
........................., persoană de contact: ....................................... .
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ANEXA nr. 6:Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de
recomandare
Nume persoană fizică/denumire organizaţie/grup informal iniţiatoare/iniţiator etc.
Localitate
Adresă
E-mail, telefon
* Scopul organizaţiei/grupului sau domeniul de activitate al firmei (opţional)
* Propunerea modificării proiectului de act normativ .................
Alte idei/sugestii/comentarii: .................................................
Textul propus
Nr. Nr.
Conţinut
Argumentarea
de autoritatea
crt. articol
propunere/sugestie/opinie propunerii/sugestiei/opiniei
iniţiatoare
1.
Menţionăm că toate sugestiile transmise pentru textul de act normativ vor fi făcute publice,
fiind parte dintr-un proces dedicat transparenţei decizionale. Doriţi ca numele dvs. să fie
asociat cu aceste propuneri sau doriţi ca propunerile înaintate să fie anonime? Datele de
contact nu sunt făcute publice.
|_| Doresc să fie menţionat numele organizaţiei/numele persoanei fizice (după caz).
|_| Doresc să fie anonime.
ANEXA nr. 7:Raport anual privind transparenţa decizională
Numele autorităţii sau instituţiei publice .....................
Elaborat
......................
Responsabil/Şef compartiment
INDICATORI

RĂSPUNS

A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate
2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public
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Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:
a) pe site-ul propriu
b) prin afişare la sediul propriu
c) prin mass-media
3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte
normative
a) persoane fizice
b) asociaţii de afaceri sau alte asociaţii legal constituite
3.1. Numărul asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor interesate luate în evidenţă
conform art. 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu
modificările şi completările ulterioare
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere
pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ
5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal
constituite
6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au
fost desemnate
6.1. Precizări cu privire la modalitatea de desemnare şi eventualul cumul de
atribuţii
6.2. Precizări cu privire la înfiinţarea structurii pentru relaţia cu mediul asociativ
conform prevederilor art. 51 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi
completările ulterioare
7. Numărul total al recomandărilor primite
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7.1. Dintre acestea, care este ponderea recomandărilor primite în format
electronic/on-line
8. Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative
8.1. Numărul total al comunicărilor de justificări scrise cu motivarea
respingerilor unor recomandări
8.2. Numărul proiectelor de acte normative pentru care au fost acceptate
recomandări
8.3. Numărul proiectelor de acte normative pentru care nu a fost acceptată
nicio recomandare
9. Numărul total al întâlnirilor de dezbatere publică organizate
9.1. Dintre acestea, câte au fost organizate la iniţiativa:
a) unor asociaţii legal constituite
b) unor autorităţi publice
c) din propria iniţiativă
10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate fără a fi obligatorie
consultarea publică (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin
informaţii exceptate)
10.1. Numărul proiectelor de acte normative anunţate în mod public şi
neadoptate
11. Numărul versiunilor îmbunătăţite ale proiectelor de acte normative care au
fost publicate
12. Numărul versiunilor finale adoptate ale actelor normative care au fost
publicate
B. Procesul de luare a deciziilor
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1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţia publică)
2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:
a) afişare la sediul propriu
b) publicare pe site-ul propriu
c) mass-media
3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice
(exclusiv funcţionarii)
4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-mediei
5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul
şedinţelor publice
6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate
7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:
a) informaţii exceptate
b) vot secret
c) alte motive (care?)
8. Numărul total al proceselor-verbale (minuta) şedinţelor publice
9. Numărul proceselor-verbale (minuta) făcute publice
C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legale privind
transparenţa decizională intentate administraţiei publice:
a) rezolvate favorabil reclamantului
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b) rezolvate favorabil instituţiei
c) în curs de soluţionare
D. Afişare standardizată
1. Precizaţi dacă pe site-ul autorităţii/instituţiei există secţiunea "Transparenţă
decizională" (da/nu)
2. Precizaţi dacă în secţiunea "Transparenţă decizională" pe site-ul
autorităţii/instituţiei publice se regăsesc toate informaţiile şi documentele
prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare
E. Aprecierea activităţii
1. Evaluaţi activitatea proprie: satisfăcătoare/bună/foarte bună
2. Evaluaţi resursele disponibile
3. Evaluaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate
F. Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora
1. Evaluaţi parteneriatul cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora:
satisfăcătoare/bună/foarte bună
2. Dificultăţile întâmpinate în procesul de organizare a consultării publice
3. Punctele considerate necesar a fi îmbunătăţite la nivelul autorităţii/instituţiei
pentru creşterea eficienţei consultărilor publice
4. Măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de consultare publică
G. Numele şi prenumele persoanei desemnate responsabilă pentru relaţia cu
societatea civilă la nivelul autorităţii sau instituţiei
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√ Ordonanță de urgență 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele
acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori , publicat
in Monitorul Oficial 646/29.06.2022
Art. 1
În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
a)creditori - instituţii de credit definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi instituţii
financiare nebancare definite potrivit Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare
nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi sucursalele instituţiilor de
credit şi ale instituţiilor financiare nebancare din străinătate care desfăşoară activitate pe
teritoriul României;
b)debitori - persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale
şi întreprinderile familiale ce funcţionează potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completările
prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, profesiile liberale şi cele
care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei, şi
persoanele juridice din contractele de credit, respectiv leasing, cu excepţia instituţiilor de
credit definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
c)scrisoare de garanţie - angajamentul irevocabil şi necondiţionat prin care Fondul Naţional
de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, denumit în continuare
F.N.G.C.I.M.M., se obligă în numele şi pe contul statului să plătească creditorului sumele care
reprezintă dobânzi amânate la plată aferente creditelor, contractate de persoane fizice, pe
baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în
vederea implementării programului "Noua casă", aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care beneficiază de facilitatea
de suspendare a plăţilor în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru care
F.N.G.C.I.M.M., pe baza mandatului atribuit de Ministerul Finanţelor, acordă o garanţie în
numele şi pe contul statului în baza convenţiei încheiate cu creditorul prevăzut la lit. a).
Valabilitatea scrisorii de garanţie este de 5 ani;
d)garant - statul, prin intermediul Ministerului Finanţelor, reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M.,
pentru garanţiile acordate în numele şi pe contul statului;
e)garanţie de stat - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M.,
în numele şi pe contul statului, care acoperă pierderea suportată de creditor, ca urmare a
producerii riscului de credit, conform scrisorii de garanţie prevăzute la lit. c);
f)riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca
urmare a neîndeplinirii de către debitorii persoane fizice a obligaţiilor de rambursare a
dobânzilor suspendate la plată, aferente facilităţii acordate de stat;
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g)activ net - diferenţa dintre totalul activelor şi totalul datoriilor debitorilor constituiţi potrivit
Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
(1)Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind
contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
288/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri
imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările ulterioare, şi ale
Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţia de plată a ratelor scadente
aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate
debitorilor de către creditori până la data de 30 aprilie 2022, se suspendă la cererea
debitorului pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi 9 luni.
(2)Debitorii pot beneficia o singură dată de suspendarea obligaţiilor de plată pentru fiecare
împrumut, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3)Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă facilităţile de
credit revolving, inclusiv cele de tipul cardurilor de credit, al descoperitului de cont şi al liniilor
de credit acordate debitorilor persoane fizice şi debitorilor persoane juridice.
(4)Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor, precum şi în
Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a
programului "Noua casă", cu modificările şi completările ulterioare, poate fi depăşită cu o
perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată.
(5)Pentru debitorii persoane fizice pentru care prelungirea maturităţii creditelor depăşeşte
limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor, aceştia procedează la
restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.
(6)Facilitatea prevăzută la alin. (1) poate fi acordată doar pentru creditele care nu au
înregistrat restanţe în ultimele 6 luni înainte de data solicitării suspendării obligaţiei de plată
şi nu înregistrează restanţe nici la data solicitării de suspendare a obligaţiilor de plată.
(7)Măsura prevăzută la alin. (1) se acordă exclusiv debitorilor care au fost afectaţi financiar
de situaţia gravă generată de criza actuală determinată direct sau indirect de criza energetică
şi de războiul dintre Rusia şi Ucraina, pe baza criteriilor stabilite prin normele de aplicare a
prezentei ordonanţe de urgenţă, aşa cum rezultă din evaluările efectuate de creditori cu
privire la îndeplinirea cerinţelor din prezenta ordonanţă de urgenţă.
(8)Pe perioada aplicării facilităţii de amânare la plată, debitorii persoane juridice, cu excepţia
întreprinderilor publice aşa cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot distribui
şi nu pot plăti dividende şi nu pot acorda sau rambursa credite către acţionari.
Art. 3
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(1)Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor de principal, dobânzilor şi
comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, pe hârtie sau prin mijloace
electronice de comunicare, la datele de contact stipulate în contractul de credit sau printr-un
alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, cel mai târziu în termen de 30 de zile
calendaristice de la data la care devin aplicabile prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă
conform art. 7. Solicitarea trebuie însoţită de declaraţiile pe propria răspundere prevăzute la
art. 6 şi de acordul codebitorilor, garanţilor şi fideiusorilor, după caz. În cazul creditelor
acordate cu garanţii guvernamentale, acordul statului este implicit.
(2)Debitorul poate opta prin solicitarea transmisă creditorului să suspende obligaţia de plată
a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi
comisioane, pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi 9 luni.
(3)Creditorul analizează solicitarea şi o aprobă în termen de 30 de zile de la data primirii
solicitării care îndeplineşte cerinţa de la alin. (1), dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la
art. 6.
(4)Pentru solicitările aprobate conform alin. (3), prelungirea duratei contractuale menţionate
la art. 2 produce efecte de la data aprobării.
Art. 4
(1)Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este
suspendată potrivit art. 2 se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de
suspendare. Capitalul astfel majorat se plăteşte eşalonat pe durata rămasă până la noua
maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare. Comisioanele amânate la plată, în
sold la finele perioadei de suspendare, se plătesc conform graficului revizuit, ulterior
perioadei de suspendare.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru creditele contractate de persoane fizice, în
baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, dobânda aferentă
perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă
o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de
credit. La această creanţă dobânda este 0% şi plata de către debitor a acestei creanţe se va
face eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii
perioadei de amânare. Acest regim nu se aplică plăţilor scadente în perioada de amânare la
plată potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, aferente creanţei prevăzute de art. 4 alin. (2)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru
creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii
de debitori, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Plăţile scadente aferente creanţei prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi amânate la plată pe
perioada prevăzută la art. 2 alin. (1), fără percepere de dobânzi pentru această perioadă. Plata
de către debitor a sumelor astfel amânate se efectuează, ulterior perioadei de suspendare
acordate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, eşalonat numai pe durata rămasă,
determinată conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
37/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
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(1)Statul român, prin Ministerul Finanţelor, garantează în proporţie de 100% plata dobânzii
calculate potrivit art. 4 alin. (2) aferente creditelor contractate de debitori persoane fizice în
baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)În aplicarea prevederilor alin. (1), prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor este
autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de scrisori de garanţie în numele
şi pe contul statului în favoarea creditorilor. Acordarea şi derularea garanţiilor de stat se
realizează pe baza unei convenţii de garantare şi implementare încheiate între F.N.G.C.I.M.M.
şi creditori.
(3)Modificarea contractelor de credit potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se
produce prin efectul legii, fără încheierea de acte adiţionale. În termen de 30 de zile de la data
la care solicitarea a fost aprobată în baza documentaţiei complete transmise de debitor,
creditorul notifică debitorului clauzele contractuale modificate pentru implementarea
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
(4)În cazul creditelor garantate, inclusiv al celor garantate în cadrul programelor
guvernamentale, toate garanţiile aferente contractului de credit se menţin. Efectele
modificării contractelor de credit potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se
extind prin efectul legii asupra oricăror codebitori, garanţi, inclusiv fideiusori, care au garantat
obligaţia debitorului, precum şi a oricăror alte părţi ale contractului de credit astfel modificat
şi devin opozabile acestora fără încheierea de acte adiţionale. Perioada de valabilitate a
garanţiilor aferente creditelor se prelungeşte corespunzător perioadei cu care se prelungeşte
creditul ca urmare a amânării la plată.
Fiecare creditor informează o singură dată, cel târziu până în data de 30 august 2022 inclusiv,
garantul cu privire la creditele garantate de acesta, care fac obiectul amânării la plată conform
prezentei ordonanţe de urgenţă.
(5)Fiecare creditor comunică F.N.G.C.I.M.M. pe propria răspundere valoarea totală a
angajamentului de garantare rezultat din cumularea sumelor de plată conform graficelor de
eşalonare a plăţii sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori potrivit alin. (1).
(6)După efectuarea plăţii valorii de executare a garanţiei de Ministerul Finanţelor,
F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un titlu de creanţă prin care se individualizează obligaţiile de plată
ale persoanelor fizice beneficiare ale facilităţii prevăzute la alin. (1). Titlul de creanţă devine
titlu executoriu în condiţiile legii.
(7)Sursa de plată a garanţiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele şi pe contul statului
pentru facilitatea prevăzută la alin. (1) este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Finanţelor - Acţiuni generale, titlul "Alte transferuri" cod 55, alineatul "Sume rezultate din
executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat" cod 55.01.50.
(8)Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate potrivit dispoziţiilor prezentului
articol, respectiv sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanţie sunt creanţe
bugetare şi se recuperează de la debitori de către organele fiscale competente ale Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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(9)Sumele încasate conform alin. (8) sunt venituri ale bugetului de stat.
(10)Pentru neplata la scadenţă a obligaţiilor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie,
debitorul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor Legii nr.
207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care se calculează începând cu ziua
următoare datei plăţii sumei rezultate din executarea scrisorii de garanţie şi până la data
stingerii inclusiv, se comunică şi se recuperează de către organele fiscale competente ale
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu
modificările şi completările ulterioare.
(11)Regimul prevăzut la art. 4 alin. (3) nu afectează termenii şi condiţiile în care a fost acordată
garanţia statului potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
(1)Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor potrivit
prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2), debitorii definiţi la art. 1 lit. b), cu excepţia persoanelor fizice,
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a)prezintă declaraţia pe propria răspundere cu privire la afectarea, în sensul scăderii, în
contextul crizei actuale, cu minimum 25% a mediei rezultatelor lunare pe ultimele 3 luni
anterioare solicitării suspendării obligaţiilor de plată, comparativ cu perioada similară a anului
2021. În situaţia debitorilor care nu au o perioadă similară de raportare în anul 2021, fiind
înfiinţaţi cu mai puţin de 1 an în urmă, analiza se va realiza prin raportare la media rezultatelor
de la înfiinţare. Rezultatul lunar se determină potrivit normelor de aplicare prevăzute la art.
8;
b)prezintă declaraţia pe propria răspundere că nu vor distribui şi nici nu vor plăti dividende
pe perioada aplicării facilităţii de amânare la plată şi nu vor acorda sau rambursa credite către
acţionari; prin excepţie, întreprinderile publice aşa cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu
modificările şi completările ulterioare, pot distribui şi plăti dividende pe perioada aplicării
facilităţii de amânare la plată;
c)nu au fost înregistrate incidente de plată la Centrala Incidentelor de Plăţi în legătură cu
bilete la ordin sau cecuri, în ultimele 6 (şase) luni anterioare datei solicitării;
d)nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform
informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, şi nu a
fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor;
e)prezintă declaraţia pe propria răspundere că nu înregistrează un nivel al activului net sub
nivelul unei valori egale cu jumătate din capitalul social, potrivit bilanţului la 31.12.2021 depus
şi înregistrat la autorităţile fiscale, după caz;
f)nu beneficiază, la data solicitării, de o soluţie/un plan de restructurare a datoriilor
agreată/agreat, de comun acord cu creditorul, în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare
a prezentei ordonanţe de urgenţă.
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(2)Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor potrivit
prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2), debitorii definiţi la art. 1 lit. b), persoane fizice, trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a)să nu se afle în incapacitate de plată, în sensul în care debitorul nu este în măsură să îşi
achite obligaţiile ajunse la scadenţă, la data solicitării suspendării rambursării creditului şi nu
a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor;
b)prezintă declaraţia pe propria răspundere cu privire la creşterea cu minimum 25% a
cheltuielilor medii lunare, ca urmare a creşterii preţurilor în contextul crizei actuale, în
ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligaţiilor de plată comparativ cu perioada
similară a anului 2021;
c)nu beneficiază, la data solicitării, de o soluţie/un plan de restructurare a datoriilor
agreată/agreat, de comun acord cu creditorul, în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare
a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 7
Banca Naţională a României emite reglementări privind modalitatea, periodicitatea şi
formularele de raportare a creditelor care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, în
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.
Art. 8
În aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor elaborează normele de
aplicare, cuprinzând şi modelul convenţiei de garantare şi implementare, care se aprobă prin
hotărâre a Guvernului în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe
de urgenţă.

√
Ordonanță de urgență nr. 95/2022 privind aprobarea programelor
guvernamentale de creditare ''StudentInvest'' şi ''FamilyStart'', precum şi pentru
modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, publicat in Monitorul Oficial 647/29.06.2022
CAPITOLUL I: Măsuri de susţinere a tinerilor
SECŢIUNEA 1: Programul guvernamental "StudentInvest"
Art. 1
(1)Se aprobă Programul guvernamental de creditare "StudentInvest", finanţat de la bugetul
de stat, prin bugetul Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, în conformitate
cu prevederile art. 52 din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, având ca obiect
facilitarea accesului la finanţare pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniţi şi 31 de
ani neîmpliniţi, care sunt cuprinşi în instituţiile de învăţământ superior autorizate să
funcţioneze provizoriu ori acreditate.
(2)Facilitarea accesului la finanţare constă în garantarea unui credit în valoare de maximum
50.000 lei, în proporţie de 80%, de către stat, prin Fondul Român de Contragarantare,
exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare, precum şi în suportarea dobânzilor şi
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a cheltuielilor adiacente creditului; dobânda aferentă programului este IRCC trimestrial plus
o marjă de 4%, comisionul de analiză al băncii este de 0,2% la acordare calculat la valoarea
creditului, iar comisionul de gestiune a garanţiei este de 0,4% anual calculat la valoarea
garanţiei. Plafonul de garantare pentru anul 2022 este de 250 milioane lei.
(3)Plăţile de dobândă pentru creditul acordat, precum şi cheltuielile privind comisioanele de
analiză şi de gestiune a garanţiilor sunt suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, al cărui ministru are calitatea de ordonator principal
de credite.
(4)În cazul în care beneficiarul creditului nu plăteşte la scadenţă ratele de capital aferente
creditului, sumele plătite de Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse,
reprezentând dobânzi şi comisioane, se recuperează de către Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală în baza titlului executoriu emis de către acest minister.
(5)Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008,
cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor este autorizat să mandateze
Fondul Român de Contragarantare în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul
statului, în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice în cadrul Programului
guvernamental "StudentInvest".
(6)Între Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Finanţelor şi Fondul
Român de Contragarantare se încheie o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile
părţilor în derularea Programului guvernamental "StudentInvest".
Art. 2
(1)Creditul prevăzut la art. 1 alin. (2) poate fi acordat o singură dată.
(2)Pentru acordarea creditului, beneficiarul care nu este angajat va fi însoţit de cel puţin un
codebitor.
(3)Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe trageri, în funcţie de
documentele justificative prezentate la decontare sau cu plata directă a furnizorului pe baza
documentelor justificative.
(4)Creditul se acordă pentru o perioadă de maximum 10 ani, inclusiv perioada de graţie.
(5)Beneficiarul stabileşte de comun acord cu finanţatorul o perioadă de graţie, nu mai mare
de 5 ani, începând de la data acordării creditului.
(6)Destinaţia creditului este de a acoperi nevoile tinerilor studenţi şi a familiilor acestora
privind educaţia, sănătatea şi cultura, precum şi cele de locuire.
(7)Se consideră cheltuieli eligibile ale beneficiarului următoarele:
a)taxe de studii, inclusiv licenţă, master, doctorat;
b)plata cărţilor, rechizitelor;
c)costul publicării cărţilor sau al studiilor de specialitate;
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d)taxa de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri, precum şi cheltuielile de transport
pentru deplasări;
e)achiziţionarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, aplicaţii informatice de specialitate;
f)plata chiriei, în limita a maximum 300 euro/lună, la cursul Băncii Naţionale a României din
ziua plăţii;
g)plata locurilor de cazare în căminele studenţeşti;
h)parte/avans din achiziţia unei locuinţe;
i)cheltuieli cu transportul pentru bursele Erasmus, în baza documentelor justificative:
convenţie, adeverinţa sau alt document care atestă înscrierea în program;
j)decontarea, pentru studenţii care sunt părinţi, a cheltuielilor cu creşa, grădiniţa, şcoala,
programele "Şcoala după şcoală", precum şi a taxelor pentru cursuri extraşcolare: cursuri de
limbi străine, cursuri sportive, robotică şi programare, artă şi alte cursuri de dezvoltare
personală;
k)costul serviciilor dentare şi al intervenţiilor chirurgicale;
l)investigaţii medicale complexe recomandate de medici în cazul studenţilor care se confruntă
cu probleme de sănătate prin stabilirea unui plafon de plată/decontare până la 10.000 de lei.
(8)Aria de teritorialitate a cheltuielilor prevăzute la alin. (7) o reprezintă teritoriul României,
cu excepţia celei prevăzute la alin. (7) lit. i).
SECŢIUNEA 2: Programul guvernamental "FamilyStart"
Art. 3
(1)Se aprobă Programul guvernamental de creditare "FamilyStart", finanţat de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, în conformitate cu
prevederile art. 52 din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, având ca obiect
facilitarea accesului la finanţare pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniţi şi 45 de
ani neîmpliniţi, care îşi întemeiază o familie şi/sau tineri care formează o familie şi care au,
împreună, salarii nete lunare de până la maximum 7.500 de lei.
(2)Facilitarea accesului la finanţare constă în garantarea unui credit în valoare de maximum
75.000 lei, în proporţie de 80%, de către stat, prin Fondul Român de Contragarantare,
exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare, precum şi în suportarea comisionului
de analiză şi de gestiune adiacente creditului/garanţiei, cât şi 75% din dobânda totală (IRCC
plus marja); dobânda aferentă programului este IRCC trimestrial plus o marjă de 4%,
comisionul de analiză este de 0,2% la acordare calculat la valoarea creditului, iar comisionul
de gestiune a garanţiei este de 0,4% anual calculat la valoarea garanţiei; plafonul de garantare
pentru anul 2022 este de 250 milioane lei.
(3)Cheltuielile privind comisioanele de analiză şi de gestiune a garanţiilor, precum şi 75% din
dobânda totală (IRCC plus marja) vor fi suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse al cărui ministru are calitatea de ordonator principal
de credite.
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(4)În cazul în care beneficiarul creditului nu plăteşte la scadenţă ratele de capital aferente
creditului, sumele plătite de Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse,
reprezentând comisioanele de analiză, comisioanele de gestiune si dobânzile aferente, se
recuperează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în baza titlului executoriu
emis de către acest minister.
(5)Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008,
cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor este autorizat să mandateze
Fondul Român de Contragarantare în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul
statului, în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice în cadrul Programului
guvernamental "FamilyStart".
(6)Între Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Finanţelor şi Fondul
Român de Contragarantare se încheie o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile
părţilor în derularea Programului guvernamental "FamilyStart".
Art. 4
(1)Creditul poate fi acordat o singură dată.
(2)Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe trageri, în funcţie de
documentele justificative prezentate la decontare sau cu plata directă a furnizorului pe baza
documentelor justificative.
(3)Creditul se acordă pentru o perioadă de maximum 10 ani, inclusiv perioada de graţie.
(4)Beneficiarul stabileşte de comun acord cu finanţatorul o perioadă de graţie, nu mai mare
de 5 ani, începând de la data acordării creditului.
(5)Destinaţia creditului este de a acoperi nevoile tinerilor privind obţinerea statutului de soţ
şi soţie, locuirea, sănătatea, educaţia şi cultura.
(6)Se consideră cheltuieli eligibile ale beneficiarului următoarele:
a)costurile ce decurg din evenimente care conduc la obţinerea statutului de soţ şi soţie,
precum cununia religioasă, cununia civilă sau ceremonia cu prilejul căsătoriei, dar nu mai mult
de 20.000 lei; solicitarea plăţii se face în termen de maximum 90 de zile de la data la care a
avut loc evenimentul;
b)plata cheltuielilor cu spitalizarea în cazul naşterilor;
c)plata, pentru tinerii părinţi căsătoriţi, a cheltuielilor cu creşa, grădiniţa, şcoala, programele
"Şcoala după şcoală", precum şi a taxelor pentru cursuri extraşcolare: cursuri de limbi străine,
cursuri sportive, robotica şi programare, artă;
d)avansul pentru achiziţia de către tinerii căsătoriţi a unor autoturisme familiale noi, numai
pentru cele de 7 persoane/locuri, precum şi achiziţia de autoturisme adaptate pentru
persoanele cu dizabilităţi;
e)plata pentru tinerii căsătoriţi a cheltuielilor aferente taxelor de studii, inclusiv licenţă,
master, doctorat, precum şi a celor aferente cărţilor de specialitate şi rechizitelor; toate
formele de studiu trebuie să fie autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate;
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f)plata pentru tinerii căsătoriţi a cheltuielilor aferente publicării cărţilor sau a studiilor de
specialitate, inclusiv a celor editate în formate accesibile persoanelor cu dizabilităţi;
g)plata taxelor de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri, precum şi a cheltuielilor
de transport pentru deplasări;
h)achiziţionarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, aplicaţii informatice de specialitate,
inclusiv a celor având încorporate tehnologii de acces pentru persoanele cu dizabilităţi;
i)plata chiriei, în limita a maximum 300 euro/lună, la cursul Băncii Naţionale a României din
ziua plăţii;
j)parte/avans din achiziţia unei locuinţe;
k)costul serviciilor dentare şi al intervenţiilor chirurgicale;
l)investigaţii medicale complexe recomandate de medici în cazul studenţilor care se confruntă
cu probleme de sănătate prin stabilirea unui plafon de plată/decontare până la 10.000 de lei.
(7)Aria de teritorialitate a cheltuielilor prevăzute la alin. (6) o reprezintă teritoriul României.
SECŢIUNEA 3:Condiţii şi modalităţi de aplicare a programelor
Art. 5
Garanţiile se acordă în limita plafonului aprobat şi în funcţie de criteriile specifice prevăzute
în normele şi procedurile interne de creditare ale băncilor şi în normele de garantare ale
Fondului Român de Contragarantare.
Art. 6
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,
Ministerul Finanţelor şi Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse vor aproba prin
ordin comun normele de aplicare ale prezentei ordonanţe de urgenţă, modalităţile şi
condiţiile de acordare, condiţiile de eligibilitate ale băncilor şi ale persoanelor fizice
beneficiare ale creditului, precum şi regulile de gestionare a garanţiilor pentru creditele
acordate.
Art. 7
(1)Contractele prin care Fondul Român de Contragarantare acordă garanţiile de stat
constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.
(2)Sursa de plată a garanţiilor acordate de către Fondul Român de Contragarantare în numele
şi contul statului pentru creditele acordate în cadrul programelor este bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale, titlul "Alte transferuri" cod 55, alin. "Sume
rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat" cod 55.01.50 şi 54.01 "Alte
servicii publice generale".
(3)Creanţele rezultate din garanţiile acordate şi plătite băncilor sunt asimilate creanţelor
bugetare a căror recuperare se face de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare.
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(4)Sumele recuperate in limita creanţei rezultate din valoarea de executare a garanţiei de stat
se fac venit la bugetul de stat.
(5)Pentru sumele prevăzute la alin. (3) se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere
conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care se
calculează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală, începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi
până la data stingerii inclusiv, şi care se comunică şi se recuperează de către acestea.
CAPITOLUL II: Modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului
Art. 8
La articolul 128 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, cu
modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- Art. 128
(1)Pentru fiecare copil faţă de care s-a luat măsura plasamentului la o familie, persoană,
asistent maternal, într-un serviciu de tip rezidenţial al unui organism privat acreditat sau s-a
instituit tutela, în condiţiile legii, se acordă o alocaţie lunară de plasament, al cărui cuantum
este reprezentat de multiplicarea indicatorului social de referinţă cu 1,808."
Art. 9
Nivelul alocaţiei de plasament prevăzută la art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum este modificat prin prezenta
ordonanţă de urgenţă, se acordă începând cu luna următoare intrării în vigoare a acesteia.
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