
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

Pentru aprobarea Hotărârii de Guvern privind criteriile și condițiile de sprijin în 
construirea sau cumpărarea, o singură dată în timpul carierei profesionale, a unei 

locuințe proprietate personală de către funcționarii publici cu statut special din 
sistemul administrației penitenciare 

 
 

Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 
 
Hotărârii de Guvern privind criteriile și condițiile de sprijin în construirea sau cumpărarea, o 
singură dată în timpul carierei profesionale, a unei locuințe proprietate personală de către 
funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare 
Secţiunea a 2-a  
Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea situaţiei actuale Printre drepturile acordate funcţionarilor 

publici cu statut special din sistemul 
administraţiei penitenciare în baza prevederilor 
Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor 
publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, este cel care se 
referă la sprijin în construirea sau cumpărarea, o 
singură dată în timpul carierei profesionale, a 
unei locuințe proprietate personală de către 
funcționarii publici cu statut special din sistemul 
administrației penitenciare (art. 38 alin. (1)), 
stabilit ulterior prin hotărâre de Guvern. 

2. Schimbări preconizate Prin prezentul proiect se propune: 
………………………………………….      

 
3. Alte informaţii Nu este cazul  
Secţiunea a 3-a – Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
1. Impactul macroeconomic Nu este cazul  
2. Impactul asupra mediului afaceri Nu este cazul  
3. Impactul social Nu este cazul 
4. Impactul asupra mediului Nu este cazul 
5. Alte informaţii Nu este cazul. 
Secţiunea a 4-a – Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (5 ani) 

- mii lei - 
Indicatori Anul 

curent 
Următorii 4 ani Media pe 

5 ani 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

Nu este cazul 



a) buget de stat, din acesta: x x x x x x 
(i) impozit pe profit       
(ii) impozit pe venit       
b) bugete locale:       
(i) impozit pe profit       
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       
(i) contribuţii de asigurări       
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       
(i) cheltuieli de personal       
(ii) bunuri şi servicii       
b) bugete locale       
(i) cheltuieli de personal       
(ii) bunuri şi servicii       
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       
(i) cheltuieli de personal       
(ii) bunuri şi servicii       
3. Impact financiar, plus/minus, din care:       
a) buget de stat       
b) bugetele locale       
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

      

7. Alte informaţii       
Secţiunea a 5 –a – Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
1. Proiecte de acte normative suplimentare Nu este cazul 
2. Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în 
materie 

Nu este cazul. 

3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi 
alte documente 

Nu este cazul. 

4. Evaluarea conformităţii:  
Denumirea actului sau documentului 
comunitar, numărul, data adoptării şi data 
publicării 

Gradul de conformitate:  Comentarii  

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

Nu este cazul  

6. Alte informaţii Nu este cazul. 
Secţiunea a 6-a – Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
1. Informaţii privind procesul de consultare 
cu organizaţii neguvernamentale, institute 

Nu este cazul  



de  cercetare şi alte organisme     implicate 
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul 
proiectului de act normativ 

Nu este cazul  

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în 
care proiectul de act normativ are ca 
obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 
condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative 

Nu este cazul. 

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

Nu este cazul. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi. 

Nu este cazul. 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 
Secţiunea a 7-a – Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 
proiectului de act normativ 
1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării actului normativ 

Proiectul a fost elaborat cu consultarea 
organizaţiilor sindicale reprezentative din 
sistemul administraţiei penitenciare 

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

Nu este cazul. 

3. Alte informaţii Nu este cazul  
Secţiunea a 8-a - Măsuri de implementare 
1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice centrale 
şi/sau locale – înfiinţarea unor noi 
organisme sau extinderea competenţelor 
instituţiilor existente 

Nu este cazul. 

2. Alte informaţii Nu este cazul. 



 
Faţă de cele prezentate, am elaborat proiectul de act normativ alăturat, pe care, 

dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l promovaţi. 
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