NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Platformei naţionale pentru reducerea
riscurilor la dezastre
Secţiunea 2
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
În ultimii ani se constată creşterea frecvenţei
manifestării factorilor de risc care ameninţă viaţa şi
sănătatea populaţiei, mediul înconjurător şi valorile
patrimoniului naţional, precum şi apariţia unor noi factori
de risc, generaţi îndeosebi de schimbările climatice
radicale şi diversificarea activităţilor economice care
utilizează, produc şi comercializează substanţe/materiale
periculoase. Securitatea naţională poate fi pusă în pericol
din cauza unor fenomene grave de natură geofizică, meteoclimatică ori asociate sau a unor activităţi umane
periculoase. Între acestea, se pot înscrie dezastrele naturale,
industriale, ecologice ori care ameninţă sănătatea
populaţiei. Ca urmare, se impune o abordare integrată a
prevenirii tuturor situaţiilor de urgenţă, pornind de la
conceptul de bază conform căruia prevenirea este de 8 ori
mai eficientă decât reacţia.
În corelare cu Cadrul de Acţiune de la Hyogo 20052015 pentru construcţia rezilienţei naţiunilor şi
comunităţilor la dezastre, adoptat de Conferinţa Mondială
pentru Reducerea Dezastrelor de la Hyogo, Japonia, în
februarie 2005, respectiv Cadrul de Acţiune de la Sendai
pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre 2015-2030,
adoptat de Conferinţa Mondială pentru Reducerea
Dezastrelor de la Sendai, Japonia, în martie 2015, prin
Ordonanaţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă, cu modifiările şi completările ulterioare, s-a
constituit Platforma naţională pentru reducerea riscurilor
la dezastre ca mecanism consultativ în stabilirea
strategiilor şi programelor privind reducerea riscurilor la
dezastre. Platforma naţională are ca obiectiv fundamental
diminuarea consecinţelor acestor fenomene în ceea ce
priveşte pierderile de vieţi omeneşti şi a impactului asupra
comunităţilor din punct de vedere social, economic şi al
mediului înconjurător.

2. Schimbări preconizate

3. Alte informaţii

Prezentul act normativ stabileşte modul de organizare
şi funcţionare a Platformei naţionale, ca organism în care
societatea civilă are un rol proactiv în creşterea rezilienţei
la dezastre.
Actul normativ completează cadrul legislativ în
domeniul reducerii riscului de dezastre în sensul
îmbunătăţirii problematicii managementului situaţiilor de
urgenţă şi trecerea la o atitudine proactivă, de prevenire a
manifestării riscurilor ori de limitare a pagubelor
potenţiale.
Prin demersul legislativ propus se asigură îndeplinirea
obligaţiilor asumate de România, în anul 2005, la
Conferinţa Mondială pentru Reducerea Dezastrelor din
Japonia, ca Parte semnatară a Declaraţiei de la Hyogo şi
alinierea la bunele practici ale celor 83 de state care au
constituite platforme naţionale.
Obiectivele şi priorităţile de acţiune ale Platformei
naţionale sunt corelate cu cele ale Cadrului de Acţiune de
la Sendai pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre 20152030, care vizează, printre altele, continuarea şi
îmbunătăţirea Cadrului de Acţiune Hyogo.
Prin proiectul propus se constituie, de asemenea,
Grupul de Lucru pentru Evaluarea Riscurilor la nivel
Naţional, ca secţine distinctă a Platformei naţionale.
Prevederile cuprinse în acest sens au în vedere îndeplinirea
măsurii specifice stabilită prin Memorandumul nr.
862/E.O.T. din 11.03.2013, încheiat la nivelul Guvernului,
cu tema Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţilor exante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de
programare a fondurilor europene alocate României în
perioada 2014-2020 în domeniul prevenirii şi gestionării
riscurilor.
Nu este cazul

Secţiunea 3
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
Aplicarea prevederilor prezentului proiect de act
normativ permite instituirea, organizarea şi funcţionarea
Platformei naţionale pentru reducerea riscurilor la dezastre,
în scopul creşterii rezilienţei naţiunii şi comunităţilor la
dezastre, a siguranţei sistemelor economico-sociale şi
reducerea pierderilor de vieţi omeneşti.
1^1. Impactul asupra mediului
Nu este cazul
concurenţial şi domeniului
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului de
Sunt create premisele pentru creşterea nivelului de
afaceri
securitate în desfăşurarea activităţii economice.
21. Impact asupra sarcinilor
Nu este cazul
administrative
22. Impact asupra întreprinderilor Nu este cazul
mici şi mijlocii
3. Impactul social

Este vizată în mod direct protecţia comunităţilor aflate

4. Impactul asupra mediului
5. Alte informaţii

în zone predispuse producerii de dezastre, cât şi populaţia
din zone adiacente acestora care poate fi afectată în situaţia
producerii unui dezastru.
Proiectul de act normativ vine în sprijinul activităţii de
protecţie a mediului prin măsuri de prevenire a producerii
dezastrelor.
Nu este cazul

Secţiunea 4
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul
curent, cât şi pe termen lung (5 ani)
- mii lei Medi
Anul
Indicatori
Următorii ani
a pe
curent
5 ani
1
2
3
4
5
6
7
2016
2017
2018
2019
2020
1. Modificări ale veniturilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(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) bugetul de stat
b) bugete 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

Proiectul nu are impact asupra bugetului de stat.

Secţiunea 5
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare
a) proiectul de act normativ nu impune modificarea sau
pentru
aplicarea
prevederilor abrogarea actelor normative în vigoare;
proiectului de act normativ:
b) proiectul de act normativ impune adoptarea prin
a) acte normative în vigoare ce vor ordine ale miniştrilor sau ale conducătorilor instituţiilor
fi modificate sau abrogate, ca publice centrale a unor regulamentele de organizare şi
urmare a intrării în vigoare a funcţionare a grupurilor de lucru pe tipuri de risc, precum
proiectului de act normativ;
şi a Grupului de Lucru pentru Evaluarea Riscurilor la nivel
b) acte normative ce urmează a fi Naţional
elaborate în vederea implementării
noilor dispoziţii.
1.1 Compatibilitatea proiectului de Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
act normativ cu legislaţia în
domeniul achiziţiilor publice

2. Conformitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia comunitară în
cazul proiectelor care transpun
prevederi comunitare
3. Măsuri normative necesare
aplicării directe a actelor normative
comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau
documente internaţionale din care
decurg angajamente
6. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Nu este cazul

Secţiunea 6
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de
În procesul de elaborare a prezentului proiect de act
consultare
cu
organizaţii normativ au avut loc consultări cu reprezentanţi ai
neguvernamentale, institute de ministerelor, instituţiilor publice centrale care asigură
cercetare
şi
alte
organisme managementul principalelor tipuri de risc, organizaţiilor
implicate
neguvernamentale şi organizaţiilor comunitare de interes
public, asociaţiilor profesionale, instituţiilor ştiinţifice şi
culturale.
2.
Fundamentarea
alegerii
Având în vedere domeniul de aplicabilitate a actului
organizaţiilor cu care a avut loc normativ, au fost consultate organismele reprezentative din
consultarea, precum şi a modului în aceste sectoare.
care activitatea acestor organizaţii
este legată de obiectul proiectului
de act normativ
3. Consultările organizate cu
Nu este cazul
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
4. Consultările desfăşurate în cadrul
consiliilor interministeriale, în
conformitate
cu
prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 750 / 2005
privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de
către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a
Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii

Nu este cazul

Avizul Consiliului Legislativ

Nu este cazul

Secţiunea 7
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ
1. Informarea societăţii civile cu
În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au
privire la necesitatea elaborării fost îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52 /
proiectului de act normativ
2003 privind transparenţa decizională.
2. Informarea societăţii civile cu
Nu este cazul
privire la eventualul impact asupra
mediului în urma implementării
proiectului de act normativ, precum
şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii
biologice
3. Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea 8
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a
Instituţiile responsabile cu implementarea măsurilor
proiectului de act normativ de către cuprinse în proiectul de act normativ sunt ministerele şi
autorităţile administraţiei publice instituţiile publice centrale care au repartizat
centrale şi /sau locale – înfiinţarea managementul tipurilor de risc.
unor noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii
Nu este cazul

În considerarea celor prezentate, a fost elaborat proiectul privind organizarea şi
funcţionarea Platformei naţionale pentru reducerea riscurilor la dezastre, pe care îl supunem
Guvernului spre adoptare.
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