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Abrevieri:
CL – Consiliul Legislativ
CNP – Comisia Naţională de Prognoză
DAE – Departamentul pentru Afaceri Europene
DGMAPL – Direcţia Generală Mediu de Afaceri şi Profesii
Liberale
DPP – Direcţia Politici Publice
HG – Hotărâre de Guvern
MCS - Modelul Costului Standard
MEF – Ministerul Economiei şi Finanţelor
MIMMCTPL - Ministerul Pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii
Liberale
MIRA – Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
MJ – Ministerul Justiţiei
MMFES – Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
MSP – Ministerul Sănătăţii Publice
OG - Ordonanţă a Guvernului
OUG – Ordonanţă de urgenţă a Guvernului
RIA – Regulatory Impact Assessment – Evaluarea Impactului
Reglementării
SGG – Secretariatul General al Guvernului
SOLVIT - o reţea de soluţionare a problemelor, în cadrul căreia
statele membre ale UE conlucrează pentru a soluţiona, fără
utilizarea procedurilor legale, problemele survenite datorită
aplicării necorespunzătoare a legislaţiei privind piaţa internă, de
către autorităţile publice
UCRAP – Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei
Publice
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GLOSAR1
Definiţii ale termenilor specifici utilizaţi în cadrul prezentei strategii:
Reglementări: a) acte normative (legi, ordonanţe ale guvernului,
ordonanţe de urgenţă ale guvernului, hotărâri de guvern, ordine şi
instrucţiuni ale miniştrilor, precum şi celelalte acte administrative emise
sau adoptate de autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale cu
atribuţii de reglementare);
b) documente de politici publice (strategii, planuri de
acţiune, propuneri de politici publice).
Costuri de conformare sunt costurile care rezultă din acţiunea de
conformare la prevederile unei reglementări, cu excepţia costurilor
financiare directe şi a consecinţelor structurale pe termen lung. Aceste
costuri se împart în costuri de conformare substanţiale şi costuri
administrative.
Costuri de conformare substanţiale sunt acele costuri pe care
întreprinderile, sectorul non-profit şi cetăţenii trebuie să le suporte pentru
a se conforma la cerinţele de fond ale unei reglementări (ex.: investiţii în
tehnologie, achiziţionarea unor programe contabile, întocmirea unor poliţe
de asigurare obligatorii etc.)
Costuri administrative sunt costurile suportate de întreprinderi, sectorul
non-profit, autorităţi publice şi cetăţeni pentru a îndeplini obligaţiile legale
de furnizare a informaţiilor privind activităţile lor către autorităţi publice
sau entităţi private. Acestea includ atât sarcinile administrative, cât şi
costurile impuse de acele operaţiuni administrative realizate în mod curent
şi în lipsa unor obligaţii legale.
Sarcini administrative sunt acele costuri administrative generate de
îndeplinirea obligaţiilor de informare prevăzute de acte normative.
Modelul Costului Standard (MCS) reprezintă o metodologie de identificare
şi cuantificare a costurilor administrative nete suportate în principal de
sectorul economic, precum şi un instrument de direcţionare şi
monitorizare eficientă a măsurilor de reducere a sarcinilor administrative.


Definiţiile costurilor de conformare, costurilor administrative, informaţiile şi sarcinile
administrative sunt preluate din Comunicarea Comisiei Europene COM(2007)23 Programul de acţiune pentru reducerea sarcinilor administrative în Uniunea Europeană
(punctul 2.1.”Definirea costurilor şi sarcinilor administrative”) şi din Manualul
Internaţional Modelul Costului Standard.
1
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1. INTRODUCERE
Prezenta strategie a fost elaborată la iniţiativa Secretariatului General al
Guvernului şi a Departamentului pentru Afaceri Europene în cadrul
grupului de lucru interministerial pentru o reglementare mai bună,
constituit în februarie 2007. Grupul de lucru s-a întâlnit periodic pe
parcursul anului 2007 şi în prima jumătate a anului 2008. Instituţiile
participante la elaborarea strategiei au fost SGG, DAE, DGMAPL din cadrul
MIMMCTPL, CL, CNP şi MIRA.
O primă variantă de lucru a strategiei a fost prezentată spre consultare pe
paginile de internet ale SGG şi DAE în luna februarie a anului 2008, iar în
luna mai a aceluiaşi an au avut loc două runde de consultări pe text, una
cu reprezentanţi ai societăţii civile iar cea de-a doua cu reprezentanţi ai
mediului de afaceri.
Perioada de implementare a măsurilor din prezenta strategie este 2008 –
2013.
2. INFORMAŢII GENERALE RELEVANTE
Procesul de perfecţionare şi modernizare a guvernării presupune
îmbunătăţirea procesului de reglementare şi ameliorare a calităţii
reglementărilor, astfel încât să se obţină o îmbunătăţire a performanţei şi
competitivităţii economiei naţionale, precum şi creşterea capacităţii
acesteia de a se adapta şi de a inova în concordanţă cu ritmul de
dezvoltare a întregii societăţii.
Ameliorarea calităţii reglementării constituie şi după dobândirea calităţii de
stat membru al Uniunii Europene una dintre priorităţile Guvernului
României. Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, eforturile
naţionale în acest domeniu trebuie să ţină seama atât de particularităţile
cadrului naţional de reglementare, cât şi de acţiunile derulate la nivel
comunitar.
La începutul anului 2007, Comisia Europeană a adoptat Comunicarea
COM(2007)23 - Programul de acţiune pentru reducerea sarcinilor
administrative în Uniunea Europeană. In acest context, a fost asumat
angajamentul potrivit căruia sarcinile administrative generate de legislaţia
comunitară să fie reduse cu 25% până în 2012. Totodată, statele membre
au fost invitate să îşi stabilească, până în octombrie 2008, propria ţintă, la
fel de ambiţioasă, în ceea ce priveşte reducerea sarcinilor administrative
generate exclusiv de legislaţia naţională.
Obiectivul reducerii sarcinilor administrative la nivelul întregii Uniuni
Europene poate fi atins numai printr-o bunǎ colaborare, precum şi prin
împărţirea responsabilităţilor şi a efortului între statele membre şi
instituţiile Uniunii Europene. În acest context, este foarte important ca
toate părţile implicate în acest proces să ia măsuri adecvate şi imediate,
astfel încât obiectivul propus să poată fi transpus în măsuri operaţionale,
în folosul mediului de afaceri, în special în folosul întreprinderilor mici şi
mijlocii, precum şi al consumatorilor.
5

În Comunicarea COM(2007)502, Comisia Europeană a propus modalităţi
de a îmbunătăţi aplicarea legislaţiei comunitare, identificând patru
domenii principale care pot fi ameliorate prin: acordarea unei atenţii
sporite procesului de punere în aplicare a legislaţiei pe parcursul
întregului ciclu de elaborare a politicilor, un schimb de informaţii mai
eficient şi soluţionarea optimă a problemelor, îmbunătăţirea metodelor de
lucru prin stabilirea priorităţilor şi accelerarea gestionării cazurilor de
încălcare a dreptului comunitar, intensificarea dialogului şi a
transparenţei între instituţiile europene şi îmbunătăţirea modalităţilor de
informare a publicului larg.
Prin
Comunicarea COM(2002)276 privind
evaluarea
impactului
reglementărilor, Comisia Europeană a stabilit o nouă metodă integrată
pentru evaluarea acestuia, inclusiv criteriile pentru elaborarea analizei de
impact aprofundate.
De asemenea, Comisia Europeană a mai publicat o serie de comunicări cu
caracter general: Comunicarea COM(2006)689 privind evaluarea strategică
a programului pentru o reglementare mai bună în Uniunea Europeană şi
Comunicarea COM(2008)32 - A doua evaluare strategică a programului
pentru o reglementare mai bună în Uniunea Europeană.
Strategia pentru o reglementare mai bună la nivelul administraţiei publice
centrale 2008 - 2013 vine în sprijinul acţiunilor lansate de Comisia
Europeană, concentrându-se cu prioritate pe îmbunătăţirea calităţii şi
simplificarea reglementărilor naţionale, în vederea creşterii competitivităţii
economiei şi a creării de noi locuri de muncă.
Eforturile României în direcţia îmbunătăţirii relaţiei cu utilizatorii
serviciilor publice au demarat în anul 2005. Proiectele implementate au
vizat atât reducerea numărului de proceduri impuse de către autorităţi, cât
şi introducerea unor standarde minime privind calitatea reglementărilor.
Evoluţia socio-economică a României, precum şi contextul actual
internaţional au reliefat necesitatea demarării unui proces amplu, coerent
şi bine coordonat de îmbunătăţire a calităţii reglementărilor prin:
fundamentarea reglementărilor, reducerea sarcinilor administrative,
simplificarea
procedurilor
administrative,
îmbunătăţirea
cadrului
organizatoric şi a activităţii agenţiilor şi autorităţilor de reglementare şi
control, simplificarea legislaţiei naţionale, aplicarea efectivǎ a legislaţiei
comunitare.
Acest proces va cuprinde două etape:
• Prima etapă urmăreşte susţinerea mediului de afaceri, în vederea
creşterii competitivităţii, având, însă, un impact pozitiv şi asupra
cetăţenilor. Ea va fi coordonată de către SGG în parteneriat cu alte
instituţii de la nivel central.
• Cea de a doua etapă este dedicată în mod special cetăţenilor şi va fi
coordonată
de
către
Ministerul
Internelor
şi
Reformei
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Administrative. Ea vizează reducerea sarcinilor administrative şi
simplificarea procedurilor ce sunt impuse cetăţenilor în relaţia cu
administraţia şi, nu în ultimul rând, reducerea costurilor suportate
atât de cetăţean în calitate de utilizator al serviciilor publice, cât şi
de administraţie.
Patru factori majori au stat la baza elaborării prezentei strategii, ce
constituie fundamentul primei etape din cadrul acestui amplu proces de
îmbunătăţire a calităţii reglementărilor:
1. Impactul pe care îl au asupra activităţii operatorilor economici
din România reglementările administraţiei publice centrale.
Există tot mai multe semnale din partea operatorilor economici
care au ridicat problema sarcinilor administrative excesive cu
care se confruntă şi a modului în care acestea le îngreunează
activitatea, generând importante pierderi financiare2.
2. Modul în care sunt afectaţi utilizatorii/solicitanţii de către
reglementările administraţiei publice centrale. Disfuncţiile
administrative şi serviciile de slabă calitate reprezintă
problemele cu care aceştia se confruntă cel mai des în
contactul lor cu instituţiile administraţiei publice.
3. Importanţa deosebită pe care instituţiile Uniunii Europene, în
special Comisia Europeană, o acordă ameliorării calităţii
reglementarilor, atât la nivel comunitar, cât şi la nivelul
statelor membre. În contextul relansării Strategiei Lisabona,
Comisia Europeană a derulat acţiuni concrete pentru o
reglementare mai bună (Better Regulation Agenda) cu scopul de
a perfecţiona cadrul de reglementare din Uniunea Europeană,
care trebuie să contribuie la creşterea economică şi crearea de
noi locuri de muncă, dar în acelaşi timp să ţină seama de
obiectivele sociale şi de mediu, precum şi de beneficiile pentru
cetăţeni şi administraţiile naţionale. Demersurile comunitare
privind o reglementare mai bună au ca scop simplificarea şi
îmbunătăţirea atât a cadrului legislativ existent, cât şi a noilor
reglementǎri emise, prin evaluarea impactului, o mai bunǎ
consultare a destinatarilor, măsurarea costurilor şi reducerea
sarcinilor administrative, simplificarea legislaţiei comunitare,
aplicarea legislaţiei comunitare.
4. Dinamica transformărilor majore petrecute în ultima perioadă
la nivelul tuturor domeniilor relevante de activitate din
România. Aceste transformări s-au reflectat, în mod direct şi
necesar, în procesul creării dreptului. Pe cale de consecinţă, în
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2 Pentru mai multe detalii a se consulta rapoartele DGMAPL din cadrul
MIMMCTPL
la
adresa
de
internet:
http://www.mimmctpl.ro/dmapl/actderul.htm

acest moment, sistemul legislaţiei naţionale prezintă anumite
caracteristici negative:
 normativitate excesivă;
 creştere alarmantă a numărului actelor normative;
 instabilitatea legislaţiei;
 frecvenţa sporită a evenimentelor legislative (modificări,
completări, republicări) suferite de anumite acte normative,
ce prezintă relevanţă sub aspectul importanţei lor în cadrul
sistemului legislativ;
 persistenţa unor prevederi legale căzute în desuetudine,
contradictorii, paralele etc.
Toate aceste elemente în ansamblul lor se constituie în factori generatori
de confuzii, care fac dificilă aplicarea normelor juridice şi afectează
înţelegerea acestora de către destinatarii lor.
Îmbunătăţirea calităţii reglementărilor, precum şi a modului de aplicare a
acestora va ajuta România sa devină un loc mai atractiv pentru investitori
şi va avea un impact pozitiv asupra creşterii economice, a dezvoltării
locurilor de muncă şi asupra productivităţii. Astfel, se creează stimulentele
necesare atragerii de investiţii în economie şi se elimină costurile inutile şi
barierele în calea adaptării şi inovării.
De asemenea, conform recomandărilor formulate în Raportul Grupului
Mandelkern3 referitor la o reglementare mai bună4, un proces privind o
reglementare mai bunǎ nu se poate desfăşura fără îmbunătăţirea
capacităţii administraţiei publice centrale de a elabora politici publice
eficiente, orientate spre obiective clare şi formulate într-o manieră care să
permită măsurarea impactului şi a rezultatelor acestora. Importanţa
ameliorării reglementǎrilor este reiterată şi de Comisia Europeanǎ în cadrul
celei de-a doua evaluări strategice a programului pentru o reglementare
mai bună în Uniunea Europeană5.
Luând în considerare aceste elemente, prezenta strategie vizează
următoarele aspecte:
1. Îmbunătăţirea calităţii şi realizarea sistematică a studiilor de
impact (economic, social şi de mediu), precum şi creşterea
transparenţei în ceea ce priveşte rezultatele acestora, în paralel
cu îmbunătăţirea procesului de consultare şi a dialogului cu
destinatarii reglementărilor naţionale şi comunitare;
2. Măsurarea costurilor administrative şi reducerea sarcinilor
administrative generate de reglementări pentru sectorul economic,
prin:

Raportul poate fi consultat la
http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/key_docs/mandelkern_report_en.pdf
4 Conţinutul acestor recomandări pot fi consultate la adresele:
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_en.htm
5 Comunicarea Comisiei Europene COM(2008)32, document care poate fi consultat la
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/com_2008_0032_en.
pdf
3
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Stabilirea
metodei
pentru
măsurarea
costurilor
administrative şi extinderea utilizării ei la nivelul întregii
administraţii publice centrale;
- Realizarea acţiunilor concrete în scopul reducerii sarcinilor
administrative rezultate exclusiv din legislaţia naţională;
- Sprijinirea programului de acţiune lansat de Comisia
Europeană în vederea reducerii sarcinilor administrative
rezultate din legislaţia comunitară într-un procent de 25%,
până în 2012.
3. Simplificarea procedurilor administrative;
4. Eficientizarea procesului de reglementare la nivelul agenţiilor şi
autorităţilor de reglementare şi control;
5. Simplificarea legislaţiei naţionale, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, menită să asigure
coerenţa, unitatea şi supleţea întregii legislaţii active;
6. Aplicarea efectivă a legislaţiei comunitare.
Strategia pentru o reglementare mai bună la nivelul administraţiei publice
centrale asigură un cadru unitar de abordare pentru măsurile de
îmbunătăţire a calităţii reglementărilor administraţiei publice centrale în
perioada 2008-2013.
3. PRIORITĂŢI, POLITICI ŞI CADRU JURIDIC EXISTENTE
3.1. Evaluarea impactului reglementărilor şi îmbunătăţirea procesului
de consultare:
SGG a iniţiat în perioada 2003 – 2007 mai multe măsuri care au urmărit
îmbunătăţirea capacităţii de reglementare a instituţiilor administraţiei
publice centrale.
O parte importantă a acestor măsuri a vizat fundamentarea
reglementărilor elaborate. Printre acestea se numără:
Stabilirea unor standarde minime privind evaluarea ex-ante a
impactului reglementărilor
Aceste standarde au fost implementate pe baza HG nr. 775/2005
pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare,
monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central,
respectiv a HG nr. 1361/2006 cu privire la conţinutul
instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte
normative supuse aprobării Guvernului. Cele două acte normative se
referă la evaluarea impactului reglementărilor din punct de vedere
social, economic, mediu de afaceri, bugetar, mediu înconjurător,
legislaţie internă şi comunitară.
În cadrul HG nr. 775/2005 este stabilit şi cadrul organizatoric
pentru fundamentarea reglementărilor, prin înfiinţarea, la nivelul
fiecărui minister, a unei unităţi de politici publice (UPP). În prezent
există, în cazul celor mai multe UPP-uri, personal adecvat care să
9

poată participa
reglementărilor.

la

planificarea,

fundamentarea

şi

elaborarea

Adoptarea prin HG nr. 870/2006 a Strategiei pentru
îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare
a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale
Această strategie detaliază şi îmbunătăţeşte cadrul juridic instituit
prin HG nr. 775/2005, prezentând principalele direcţii de acţiune
pentru introducerea unei abordări unitare în ceea ce priveşte
documentele de politici publice elaborate la nivelul administraţiei
publice centrale.
O noutate importantă este reprezentată de definirea şi stabilirea
structurii, ca documente de politici publice, a strategiei şi a planului
de acţiune pe lângă propunerea de politici publice stabilită prin HG
nr. 775/2005.
Adoptarea prin HG nr. 1226/2007 a regulamentului privind
procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi
prezentarea proiectelor de acte normative şi a proiectelor de
documente de politici publice
Potrivit regulamentului, documentele de politici publice ale
Guvernului vor parcurge aceleaşi proceduri de anunţare, consultare,
avizare si adoptare ca si actele normative ale acestuia.
Proiectele de acte normative cu impact social, economic, asupra
mediului, bugetului general consolidat sau legislaţiei în vigoare se
vor putea elabora numai pe baza unor documente de politici publice
aprobate de Parlament sau Guvern.
Regulamentul
îmbunătăţeşte
procesul
de
consultare
interministerială şi asigură transparenţa procesului decizional prin
publicarea pe site-urile ministerelor, respectiv SGG, a proiectelor de
reglementări.
Instruirea funcţionarilor publici şi a celor implicaţi în procesul
de formulare a reglementărilor, prin organizarea de programe de
pregătire şi prin elaborarea unor manuale care să sprijine eforturile
instituţiilor administraţiei publice centrale în ceea ce priveşte
evaluarea impactului reglementărilor.
În ceea ce priveşte procesul de consultare, a fost publicată Legea nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
Aceasta stabileşte proceduri minimale cu privire la asigurarea
transparenţei decizionale în cadrul instituţiilor administraţiei publice
centrale şi locale care utilizează resurse financiare publice, în relaţia cu
destinatarii actelor normative.
De asemenea, în anexele lor, HG nr. 775/2005 şi HG nr. 1361/2006
instituie obligaţia prezentării de către iniţiatorii reglementărilor a
informaţiilor cu privire la procesul de consultare publică, ca parte a
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instrumentelor de prezentare şi motivare, aşa cum este reglementat prin
Legea nr. 52/2003.
3.2. Măsurarea costurilor şi reducerea sarcinilor administrative:
Deşi nu a fost dezvoltat încă un sistem integrat pentru măsurarea
costurilor administrative şi reducerea sarcinilor administrative, au fost
derulate mai multe acţiuni în scopul dezvoltării unui asemenea sistem în
România.
Astfel, în luna iunie a anului 2008, s-a încheiat un proiect de măsurare a
costurilor administrative, finanţat prin programul MATRA de guvernul
Regatului Ţărilor de Jos. Obiectivul acestui proiect a fost introducerea în
România a Modelului Costului Standard (MCS) pentru mediul de afaceri,
metodologie necesară pentru măsurarea costurilor administrative şi
reducerea sarcinilor administrative. Proiectul s-a încheiat odată cu
finalizarea unei etape pilot de măsurare efectivă a costurilor administrative
generate de un act normativ din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă
(HG nr. 1425/2006), etapă dezvoltată în parteneriat cu Ministerul Muncii,
Familiei şi Egalităţii de Şanse.
Cea de-a doua metodologie, care vizează cetăţeanul, urmează a fi adaptată
şi elaborată de către UCRAP din cadrul MIRA, implementarea sa începând
din anul 2010.
3.3. Simplificarea procedurilor administrative:
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Începând cu anul 2000, Guvernul României a demarat un proces
coerent de evaluare şi înlăturare a barierelor administrative din
mediul de afaceri din România. În acest sens, au fost utilizate două
instrumente cheie: pe de o parte, s-a recurs la elaborarea unor
studii-sondaj pentru a determina problemele administrative din
mediul de afaceri, iar, pe de altă parte, au fost concepute planuri de
acţiuni pentru înlăturarea obstacolelor identificate. În plus,
implementarea planurilor de acţiuni a fost gestionată de un grup de
lucru format din reprezentanţi ai structurilor guvernamentale,
mediului academic, asociaţiilor patronale şi profesionale şi ai ONGurilor.
Au fost elaborate mai multe studii, o parte dintre ele în colaborare cu
Banca Mondială, în cadrul programelor PSAL/PAL sau sub
coordonarea şi cu asistenţa FIAS (Serviciul de Asistenţă pentru
Investiţii Străine al Băncii Mondiale), studii care au reliefat pe larg
problemele mediului de afaceri, precum şi impactul reglementărilor
administrative şi procedurale.
În urma derulării a patru planuri de acţiuni, s-au înregistrat
progrese privitoare la:
a. Facilitarea intrării pe piaţă a firmelor/facilitarea dezvoltării
afacerilor, prin:
- introducerea sistemului de înregistrare electronică a firmelor;
- îmbunătăţirea procedurilor de luare în evidenţă la
administraţia finanţelor publice;

îmbunătăţirea procedurilor de achiziţii imobiliare şi de
obţinere a cadastrului imobiliar;
- îmbunătăţirea procedurii privind obţinerea autorizaţiei de
construcţie;
- simplificarea procesului de autorizare (introducerea analizei
ex-post prin declaraţiile pe propria răspundere);
b. Respectarea contractelor, prin:
- susţinerea funcţionalităţii curţilor comerciale;
- simplificarea procedurii de executare silită în caz de neplată;
- dezvoltarea instanţelor de arbitraj;
c. Îmbunătăţirea guvernării corporatiste, prin:
- adoptarea unor norme de conduită legate de guvernanţa
corporatistă;
- creşterea gradului de transparenţă a raportării financiare a
informaţiilor privind acţionariatul majoritar;
d. Îmbunătăţirea procedurii de ieşire de pe piaţă a firmelor, prin:
- simplificarea procedurii de lichidare voluntară şi de lichidare
prin faliment.
-

3.4. Agenţiile şi autorităţile de reglementare şi control:
Agenţiile şi autorităţile de reglementare şi control din subordinea
Guvernului reprezintă o interfaţă importantă între sectorul public şi
mediul de afaceri şi cetăţeni. Aceste instituţii au un impact direct asupra
operatorilor economici prin reglementările pe care le generează şi prin
activitatea de colectare de informaţii şi control privind modul în care
respectivele reglementări au fost aplicate. În ultimii ani, numărul acestor
agenţii a crescut, în prezent ele fiind organizate atât în coordonarea
primului ministru, prin Cancelaria primului ministru, cât şi în
coordonarea, în subordinea sau sub autoritatea ministerelor.
3.5. Simplificarea legislaţiei:
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, reglementează situaţiile în
care se realizează o simplificare tehnică a legislaţiei. Această operaţiune
se realizează printr-o serie de mecanisme specifice, reglementate ca atare,
respectiv: instituţia abrogării, asociată cu prioritate procesului de asanare
a legislaţiei active, instituţia codificării şi instituţia republicării. Acestor
mecanisme specifice li se mai adaugă şi alte exigenţe, statuate în cadrul
Legii nr. 24/2000 sub forma unor principii ori prescripţii generale,
opozabile iniţiatorilor actelor normative, în ceea ce priveşte asigurarea
unicităţii reglementării în materie ori evitarea paralelismelor sau, după
caz, din perspectiva accesibilităţii legislaţiei, cele privitoare la încorporarea
actelor normative în codexuri pe materii.
Potrivit Legii nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Consiliului Legislativ, republicată, această instituţie reprezintă un organ
consultativ de specialitate al Parlamentului care avizează proiectele de acte
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normative în vederea sistematizării, unificării şi coordonării întregii
legislaţii şi ţine evidenţa oficială a legislaţiei României.
Responsabilităţile Consiliului Legislativ, implicit cele asumate pe linia
simplificării legislaţiei, revin deopotrivă tuturor categoriilor de iniţiatori de
acte normative, în principal Guvernului, în cadrul unor competenţe ce
sunt concurente şi complementare.
3.6. Aplicarea efectivă a legislaţiei comunitare:
Acţiunile naţionale au debutat înainte de data aderării prin adoptarea Legii
nr. 20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere
între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre
ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993.
O dată cu înfiinţarea Ministerului Integrării Europene, care a asigurat
fundamentarea şi coordonarea procesului de pregătire a aderării României
la Uniunea Europeană, s-a creat cadrul instituţional necesar unei abordări
coerente, la nivelul guvernului, în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei
comunitare.
Ministerul Integrării Europene a monitorizat modul în care instituţiile
administraţiei publice centrale şi-au asumat reglementările comunitare din
domeniul lor de competenţă şi demersurile pe care acestea le-au realizat
pentru compatibilizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană.
În vederea asigurării aplicării corecte a legislaţiei comunitare, Ministerul
Integrării Europene a avut ca principală responsabilitate avizarea
proiectelor de acte normative naţionale cu relevanţă comunitară, scop în
care a elaborat o metodologie în materie.
Tot această instituţie a demarat şi a coordonat, începând cu anul 2006,
procesul de notificare către Comisia Europeană a măsurilor naţionale de
transpunere a directivelor comunitare.
În scopul creşterii transparenţei demersurilor de compatibilizare a
legislaţiei naţionale, în anul 2004, a fost modificată Legea nr. 24/2000,
instituindu-se obligaţia de a se indica, în fiecare act normativ naţional de
transpunere, directiva comunitară transpusă (inclusiv Jurnalul Oficial al
Comunităţilor/Uniunii Europene în care a fost publicată) şi tipul
transpunerii, totală sau parţială.
După data aderării României la Uniunea Europeană, Departamentul
pentru Afaceri Europene (DAE) a preluat atribuţiile Ministerului Integrării
Europene în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei comunitare.
În noul context, accentul a căzut pe următoarele acţiuni:
1. Transpunerea completă, corectă şi la termen a directivelor
comunitare, scop în care, prin HG nr. 1226/2007, s-au adus
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2.
3.

4.
5.
6.

amendamente vechiului sistem privind avizarea actelor normative
care transpun directive;
Notificarea rapidă către Comisia Europeană a măsurilor naţionale de
transpunere, pe baza unei metodologii care stabileşte atât cadrul
instituţional, cât şi regulile procedurale pentru notificare;
Soluţionarea centralizată a tuturor problemelor legate de aplicarea
legislaţiei comunitare, înainte ca acţiunile prevăzute de Tratatul de
instituire a Comunităţii Europene să fie declanşate de către Comisia
Europeană;
Evitarea aducerii României înaintea instanţelor comunitare pentru
neîndeplinirea obligaţiilor care îi incumbă în calitate de stat
membru;
Elaborarea unei metodologii privind activitatea de reprezentare
juridică a României înaintea instanţelor şi instituţiilor comunitare pe
probleme legate de aplicarea legislaţiei comunitare;
Înfiinţarea şi operaţionalizarea centrului naţional SOLVIT în cadrul
DAE, precum şi îmbunătăţirea şi promovarea sistemului SOLVIT mecanism necontencios pentru soluţionarea problemelor legate de
aplicarea dreptului comunitar aferent pieţei interne.

4. DEFINIREA PROBLEMEI
Principala problemă vizată de prezenta strategie este calitatea scăzută a
reglementǎrilor la nivelul administraţiei publice centrale.
Dimensiunile acestei probleme se manifestă în următoarele domenii:
4.1. Calitatea fundamentării reglementărilor
Deşi s-au înregistrat progrese prin adoptarea HG nr. 775/2005 şi a HG nr.
1361/2006, rapoartele SGG referitoare la aplicarea celor două acte
normative6 relevă faptul că:
 actele normative constituie principalul instrument de reglementare;
 începând cu mijlocul anului 2006 se remarcă o tendinţă de scădere
a numărului de propuneri de politici publice în comparaţie cu anul
2005;
 calitatea fundamentărilor reglementărilor are în continuare de suferit
mai ales în ceea ce priveşte elaborarea variantelor de soluţionare a
problemelor care determină elaborarea reglementărilor, evaluarea
impactului economic, bugetar şi social, elaborarea indicatorilor de
performanţă,
monitorizarea
şi
evaluarea
ulterioară
a
7
reglementărilor , precum şi precaritatea informaţiilor referitoare la
modul de derulare a procesului de consultare.

Rapoartele pot fi consultate pe pagina de internet a SGG la adresele
http://www.sgg.ro/docs/File/UPP/doc/raport_implementare_hg755-2005.pdf
http://www.sgg.ro/docs/File/UPP/doc/raport_ian_dec2007.pdf
7 Raport cu privire la implementarea reglementărilor în domeniul evaluării preliminare a
impactului ianuarie – iunie 2007, Raport privind implementarea HG nr. 775/2005 pentru
aprobarea Regulamentului privind elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor
publice – 2006.
6
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Prin urmare, în acest domeniu se conturează următoarele probleme:
 Calitatea scăzută a reglementărilor din cauza fundamentării
deficitare;
 Insuficienţa mecanismelor de consultare cu părţile interesate şi
caracterul formal al practicilor curente privind consultarea.
4.2. Sarcinile administrative generate de reglementări
O mare parte a acestor sarcini sunt suportate de către sectorul economic,
fapt ce are un impact negativ asupra productivităţii şi a dezvoltării
economice. Conform datelor furnizate de raportul Băncii Mondiale „Doing
Business – comparing regulation in 178 economies - 2008”, în România se
constată o îmbunătăţire substanţială în ceea ce priveşte reglementările
care afectează sectorul privat. Cu toate acestea, deşi România se situează
pe locul 48 în lume în ceea ce priveşte uşurinţa dezvoltării afacerilor din
perspectiva cadrului de reglementare, reformele realizate în acest sens nu
au fost unitare. Raportul consemnează câteva domenii în care ţara noastră
înregistrează încă probleme majore: obţinerea de autorizaţii, procedurile de
angajare şi concediere, procedurile de înregistrare a proprietăţii private,
nivelul taxelor şi procedurile de plată a acestora, impunerea prevederilor
unui contract şi procedurile de declarare a falimentului.
Cu toate acestea, în ciuda eforturilor de simplificare administrativă iniţiate
la nivelul administraţiei publice centrale, există o atitudine generală de
nemulţumire în rândul destinatarilor reglementărilor în ceea ce priveşte
costurile şi sarcinile administrative excesive.
Prin urmare, în acest domeniu se conturează următoarele probleme:
 Inexistenţa unei abordări integrate în ceea ce priveşte evaluarea
costurilor administrative generate exclusiv de legislaţia naţională;
 Un nivel potenţial ridicat al sarcinilor administrative şi necesitatea
derulării acţiunilor concrete în vederea reducerii acestora.
4.3 Procedurile administrative complicate
Atât rapoartele Doing Business – 2007 şi 2008 ale Băncii Mondiale, cât şi
raportul proiectului Romania Competitiveness, derulat în perioada 20072008 de către Banca Mondială şi firma de consultanţă Arthur D. Little, au
reliefat necesitatea adoptării de măsuri urgente pentru simplificarea
procedurilor administrative în scopul îmbunătăţirii climatului de afaceri.
Creşterea economică sustenabilă pentru următorii ani nu va fi posibilă fără
creşterea semnificativă a fluxului investiţional, încurajarea unui mediu de
afaceri concurenţial, predictibil, stabil legislativ şi, implicit, fără
simplificarea reglementărilor şi a procedurilor administrative.
Pentru ca simplificarea cadrului de reglementare cu impact asupra
mediului de afaceri să poată fi făcută într-un mod coerent, este nevoie de
un proces continuu de evaluare şi monitorizare, precum şi de un dialog
permanent atât cu reprezentanţi ai mediului de afaceri, cât şi cu instituţiile
responsabile pentru reglementări.
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4.4. Organizarea şi funcţionarea
reglementare şi control

agenţiilor

şi

autorităţilor

de

La nivelul guvernului există un număr considerabil de agenţii şi autorităţi
cu atribuţii de reglementare şi control. Ele se află în coordonarea, în
subordinea sau sub autoritatea guvernului, atât la nivelul Cancelariei
primului-ministru sau a SGG, cât şi la nivelul ministerelor. Deşi modul de
organizare a acestora a suferit schimbări succesive, până în prezent nu s-a
realizat o analiză funcţională de ansamblu, în vederea îmbunătăţirii
modului în care aceste instituţii sunt organizate şi îşi desfăşoară
activitatea. O asemenea evaluare este importantă şi utilă deoarece aceste
instituţii reprezintă în multe cazuri principala interfaţă dintre
administraţia publică centrală şi beneficiarii reglementărilor generate de
aceasta, fie ei reprezentanţi ai sectorului economic sau cetăţeni.
În acest domeniu se constată:
 Lipsa unei evaluări de ansamblu a modului în care sunt organizate
şi funcţionează agenţiile şi autorităţile de reglementare şi control;
 Lipsa unui plan de reformă fundamentat în mod adecvat.
4.5. Cadru normativ complicat ce generează dificultăţi de interpretare
şi aplicare
Cadrul normativ românesc se caracterizează printr-o normativitate
excesivă, instabilitate crescută a normelor juridice, precum şi printr-un
număr mare de paralelisme legislative, norme desuete, caduce, inaplicabile
etc.
Cauzele acestor probleme sunt:
 Lipsa iniţiativei, reflectată prin absenţa unor demersuri concrete din
partea iniţiatorilor actelor normative de la nivelul administraţiei
publice centrale în ceea ce priveşte recurgerea la instrumentele
concrete de simplificare a legislaţiei, în pofida existenţei unui cadru
juridic bine definit, asigurat de prevederile Legii nr. 24/2000,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Lipsa unui sistem eficace pentru monitorizarea şi asigurarea
respectării normelor legale ce pot concura la efortul de simplificare a
legislaţiei active.
4.6. Aplicarea legislaţiei comunitare
În ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei comunitare, în ciuda eforturilor
realizate până în prezent se constată:
1. Un deficit, mai ales din punct de vedere calitativ, în ceea ce priveşte
transpunerea directivelor comunitare şi notificarea către Comisia
Europeană a măsurilor naţionale de transpunere a acestora;
2. Lipsa cadrului pentru aplicarea directă a mai multor regulamente
comunitare;
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3. Sesizarea SOLVIT în situaţii care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi
soluţionate prin intermediul acestui mecanism, precum şi dificultăţi
concrete întâmpinate de centrul SOLVIT România în contextul
soluţionării cazurilor;
4. Nerespectarea regulilor abordării integrate privind:
- prevenirea declanşării acţiunilor în constatarea neîndeplinirii
obligaţiilor care incumbă României în calitate de stat membru
al Uniunii Europene,
- reprezentarea României înaintea instanţelor şi, mai ales, a
instituţiilor comunitare privind problemele legate de aplicarea
legislaţiei comunitare.
5. OBIECTIVELE STRATEGIEI
Scopul strategiei este acela de a crea un cadru de reglementare care să
favorizeze dezvoltarea economică. O politică de reglementare eficientă este
crucială în stimularea creşterii economice şi a bunăstării cetăţenilor prin
încurajarea pieţei libere, a competitivităţii şi a inovării.
Obiective generale:
1. Îmbunătăţirea evaluării impactului reglementărilor şi a activităţii de
consultare;
2. Reducerea sarcinilor administrative pentru mediul de afaceri;
3. Facilitarea interacţiunii dintre sectorul economic şi administraţia
publică centrală;
4. Îmbunătăţirea procesului de reglementare la nivelul agenţiilor şi
autorităţilor de reglementare şi control;
5. Simplificarea legislaţiei naţionale;
6. Aplicarea efectivă a legislaţiei comunitare.
6. PRINCIPII GENERALE
Principiile generale propuse de prezenta strategie trebuie să guverneze
activităţile derulate în contextul ameliorării calităţii reglementărilor:
Principiul proporţionalităţii – soluţiile oferite nu trebuie să depăşească
ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor urmărite prin adoptarea
reglementărilor; ele trebuie să fie pe măsura problemelor sau a riscurilor
identificate.
Principiul eficacităţii – reglementările trebuie să răspundă problemelor
ridicate şi să fie corect evaluate în funcţie de eficacitatea lor.
Principiul fundamentării – în cadrul procesului de elaborare,
reglementările trebuie să fie fundamentate ştiinţific, făcându-se economie
de mijloace şi optimizându-se soluţiile normative, în baza unui proces de
consultare efectivă a părţilor interesate.
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Principiul responsabilităţii – iniţiatorii reglementărilor
justifice, în mod transparent, soluţiile propuse.

trebuie

să

Principiul consecvenţei – reglementările trebuie să fie aplicate în mod
unitar şi coerent.
Principiul transparenţei – atât reglementările, cât şi raţiunile care stau la
baza elaborării acestora, precum şi obiectivele urmărite trebuie să fie clare,
uşor de înţeles şi trebuie aduse la cunoştinţă părţilor interesate.
Principiul specificităţii – reglementările trebuie să urmărească rezolvarea
unei probleme; efectele secundare, precum şi consecinţele negative ale
acestora trebuie diminuate.
Principiul asigurării compatibilităţii cu legislaţia comunitară
reglementările naţionale trebuie să respecte legislaţia comunitară.

–

7. DIRECŢII DE ACŢIUNE
7.1 În ceea ce priveşte obiectivul îmbunătăţirii evaluării impactului
reglementărilor şi a activităţii de consultare
Instituţia care coordonează şi monitorizează eforturile naţionale în materie
este SGG.
7.1.1 Îmbunătăţirea procesului de evaluare preliminară a impactului
I) În ceea ce priveşte evaluarea ex-ante a impactului reglementărilor:
 Introducerea analizei de impact aprofundate (formă detaliată de
prezentare a impactului) pentru reglementările complexe şi având
impact economic, social sau de mediu semnificativ, precum şi
elaborarea unui set de criterii pe baza căruia se va stabili care dintre
reglementări necesită o astfel de analiză;
 Elaborarea de metodologii sectoriale de evaluare ex-ante a impactului
reglementărilor pentru realizarea analizelor pe domenii specifice de
politici publice (economic, social etc.);
 Introducerea măsurării ex-ante a costurilor administrative (prin
intermediul metodologiei MCS adaptată României) ca parte a analizei
de impact.
II) În ceea ce priveşte evaluarea ex-post a impactului reglementărilor:
 Dezvoltarea sistemului de monitorizare şi evaluare ex-post a
impactului reglementărilor;
7.1.2 Îmbunătăţirea procesului de consultare şi dialog social cu privire
la proiectele de reglementări:
Crearea unui mecanism şi dezvoltarea unor practici de implicare a
persoanelor interesate în procesul de consultare, anterior elaborării
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reglementărilor. Acest mecanism va contribui la dezvoltarea unei culturi a
comunicării între administraţia publică centrală şi cei interesaţi, facilitând
înţelegerea de către aceştia din urmă a procesului de elaborare a
reglementărilor. În acest scop, se au în vedere următoarele:
 Modificarea Legii nr. 52/2003 în sensul instituirii obligaţiei pentru
instituţiile administraţiei publice de a argumenta public deciziile de
a lua sau nu în considerare propunerile şi recomandările făcute de
către persoanele interesate. De asemenea, domeniul de aplicare al
legii trebuie extins şi la documentele de politică publică;
 Elaborarea ghidului de bune practici privind procesul de consultare
pentru ONG-uri şi alte persoane interesate;
 Elaborarea ghidului de bune practici privind procesul de consultare
pentru instituţiile administraţiei publice;
 Cursuri de instruire pentru responsabilii de relaţia cu societatea
civilă şi direcţiile juridice de la nivelul instituţiilor administraţiei
publice centrale pe problematica consultării (metode, bune practici);
 Introducerea, la nivel central, a unor programe de identificare şi
promovare de bune practici;
 Iniţierea unor proiecte pilot care să pună în aplicare bune practici
(din România şi din alte state membre ale Uniunii Europene sau alte
ţări);
 Schimburi de experienţă între instituţiile administraţiei publice
centrale din România şi cele ale altor state membre ale UE;
 Organizarea, la nivel central, a unei serii de mese rotunde şi
dezbateri împreună cu reprezentanţi ai societăţii civile, pe marginea
celor mai eficiente metode de consultare, finalizate printr-un
document cadru, care să conţină date despre metodele identificate a
fi cele mai eficiente modalităţi de consultare la nivel central.
7.2 În ceea ce priveşte obiectivul reducerii sarcinilor administrative
Instituţiile care coordonează şi monitorizează eforturile naţionale în
materie sunt SGG, CNP şi MIMMCTPL (DGMAPL).
Al doilea obiectiv general al strategiei implică măsurarea costurilor
administrative în vederea reducerii sarcinilor administrative generate
exclusiv de reglementările naţionale, el vizând atât fluxul, cât şi stocul
reglementărilor.
Anterior procesului de reducere a sarcinilor administrative se impune
realizarea unei măsurări a costurilor administrative. Măsurarea costurilor
administrative trebuie realizată cu ajutorul unei metodologii care să
fundamenteze propunerile de reducere a sarcinilor administrative.
Instrumentul frecvent utilizat la nivelul statelor membre ale Uniunii
Europene, dar şi în alte state, este modelul costului standard (MCS).
Acesta reprezintă o metodologie de identificare şi cuantificare a costurilor
administrative generate de reglementări. El oferă o imagine de ansamblu
asupra obligaţiilor de informare şi a activităţilor administrative aferente.
Propunerile de reducere a sarcinilor administrative formulate pe baza
măsurării costurilor administrative prin utilizarea MCS se vor introduce în
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planurile de reducere a sarcinilor administrative elaborate de către
ministere.
Pentru atingerea celui de al doilea obiectiv general, vor fi abordate
următoarele direcţii de acţiune:
7.2.1. Măsurarea costurilor administrative
Demersul de evaluare a costurilor administrative va cuprinde trei etape
majore.
Prima se referă la adaptarea şi adoptarea MCS pentru mediul de afaceri
în România, prin întreprinderea unei cercetări care se va finaliza cu un
exerciţiu pilot de măsurare a costurilor administrative. În urma derulării
acestei etape vor fi identificate măsuri de reducere a sarcinilor
administrative în domeniile pilot.
Cea de-a doua etapă constă în extinderea utilizării acestei metodologii
la nivelul tuturor instituţiilor cu atribuţii de reglementare din cadrul
administraţiei publice centrale.
Cea de-a treia se referă la măsurarea efectivă a costurilor
administrative generate de reglementările instituţiilor administraţiei
publice centrale, cu impact asupra mediului de afaceri.
Ca primă etapă, se va iniţia un exerciţiu pilot de măsurare a costurilor
administrative în 2 domenii (fiscalitate - inclusiv taxa pe valoare adăugată,
şi sănătate publică). Aceste domenii sunt considerate reprezentative în
ceea ce priveşte nivelul sarcinilor administrative pe care le generează, ele
fiind menţionate şi în raportul „Doing Business – comparing regulation in
178 economies – 2008”.
Acţiunile în cadrul exerciţiului pilot vor fi derulate de către SGG, CNP,
DGMAPL şi ministerele de resort, MEF prin ANAF şi MSP. Etapa următoare
vizează realizarea unei măsurători globale (baseline measurement) ce are
ca scop cuantificarea sarcinilor administrative generate de întregul stoc de
reglementare, pentru mediul de afaceri din România.
Extinderea utilizării MCS pentru mediul de afaceri la nivelul tuturor
instituţiilor cu atribuţii de reglementare din administraţia publică centrală,
prin:
 Prezentarea, de către SGG, CNP şi DGMAPL, a MCS şi elaborarea
unei metodologii de aplicare a modelului adoptat;
 Organizarea, de către SGG, de cursuri de formare a funcţionarilor
administraţiei publice centrale în aplicarea MCS;
 Implementarea MCS atât la nivelul stocului, cât şi la nivelul fluxului
reglementarilor, demers realizat de ministerele de linie, în strânsă
colaborare cu SGG, CNP şi DGMAPL.
Fiecare instituţie cu atribuţii de reglementare din administraţia publică
centrală trebuie să măsoare efectiv costurile administrative generate de
stocul şi de fluxul reglementărilor din domeniul său de competenţă.
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Măsurilor prevăzute de prezenta strategie li se adaugă acţiunile întreprinse
de MIRA în ceea ce priveşte dezvoltarea Modelului Costului Standard
aplicat cetăţenilor.
7.2.2. Reducerea sarcinilor administrative
Pornind de la rezultatele exerciţiului pilot privind măsurarea costurilor
administrative, SGG şi CNP vor stabili, până în octombrie 2008, obiectivele
naţionale în ceea ce priveşte reducerea sarcinilor administrative rezultate
exclusiv din legislaţia naţională şi având impact asupra mediului de
afaceri.
Pe baza măsurătorilor efectuate la nivelul fiecărei instituţii cu atribuţii de
reglementare din cadrul administraţiei publice centrale, acestea vor
identifica sarcinile administrative şi măsurile pentru reducerea lor.
Toate măsurile de reducere a sarcinilor administrative se înscriu, de către
fiecare instituţie în parte, în planul de reducere a sarcinilor administrative.
Instituţiile cu atribuţii de reglementare din administraţia publică centrală
au obligaţia implementării măsurilor de reducere a sarcinilor
administrative din domeniul lor de competenţă, potrivit celor menţionate
în planul de reducere a sarcinilor administrative.
Planurile de reducere a sarcinilor administrative8 cuprind măsurile de
reducere a sarcinilor administrative asupra mediului de afaceri.
Primele două planuri de reducere a sarcinilor administrative (iunie
2009), elaborate de către MEF şi MSP în urma exerciţiului pilot, vor
cuprinde o împărţire pe ani a gradului de reducere a sarcinilor
administrative, astfel încât la sfârşitul implementării prezentei strategii să
poată fi constatată o reducere a acestor sarcini cu procentul stabilit la
sfârşitul anului 2008 ca urmare a exerciţiului pilot de măsurare a
costurilor administrative. Acestea vor conţine şi măsurile de reducere a
sarcinilor administrative ce urmează a fi iniţiate în anul 2009 de către cele
două ministere.
Reducerea graduală a sarcinilor administrative, conform celor asumate în
primele planuri de reducere a sarcinilor administrative, este realizată
ulterior, prin intermediul măsurilor din planurile de reducere a sarcinilor
administrative elaborate în anii următori.
Un proces similar va avea loc şi în cazul celorlalte ministere de linie şi al
agenţiilor de reglementare, după finalizarea extinderii MCS.
Centralizarea planurilor de reducere a sarcinilor administrative va fi
asigurată de SGG.


Exemple de planuri de reducere a sarcinilor administrative pot fi consultate şi la
următoarele pagini de internet: http://www.hse.gov.uk/simplification/;
http://www.dti.gov.uk/bbf/betterregulation/2006%20Simplification%20Plan/page35599.html
8
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7.3. În ceea ce priveşte obiectivul facilitării interacţiunii dintre
sectorul economic şi administraţia publică centrală
Instituţia care coordonează şi monitorizează eforturile naţionale în materie
este MIMMCTPL (DGMAPL).
Îmbunătăţirea mediului de afaceri constituie unul dintre obiectivele
prioritare ale Programului de guvernare şi ale angajamentelor asumate de
către România faţă de Uniunea Europeană.
Politica Guvernului României pentru îndeplinirea acestui obiectiv este
centrată pe susţinerea întreprinzătorilor privaţi şi pe stimularea liberei
iniţiative, prin înlăturarea obstacolelor din calea iniţiativei private,
elaborarea unei legislaţii simple, clare şi stabile, simplificarea formalităţilor
privind intrarea şi ieşirea de pe piaţă a operatorilor economici, reducerea
procedurilor administrative referitoare la obţinerea de autorizaţii, aprobări
şi avize, combaterea corupţiei şi reducerea birocraţiei.
Facilitarea interacţiunii dintre sectorul economic şi administraţia publică
centrală constituie unul dintre obiectivele importante ale prezentei
strategii, iar realizarea lui presupune:
 identificarea avizelor/autorizaţiilor/permiselor/licenţelor emise la
nivel central, pe domenii şi instituţii responsabile;
 evaluarea percepţiei mediului de afaceri cu privire la procedurile
administrative; identificarea celor mai împovărătoare proceduri;
 evaluarea cadrului legal şi a poziţiei instituţiilor responsabile de
cadrul de reglementare cu tangenţă asupra mediului de afaceri;
 analiza
procedurilor
administrative
(suprapuneri,
cerinţe
disproporţionate în raport cu obiectivele propuse);
 simplificarea/eliminarea procedurilor administrative având impactul
cel mai împovărător asupra mediului de afaceri;
 creşterea capacităţii de evaluare şi monitorizare a impactului
barierelor administrative asupra mediului de afaceri, în special
asupra IMM-urilor, microîntreprinderilor şi profesiilor liberale;
 implementarea “biroului unic”, în concordanţă cu recomandările
Uniunii Europene cuprinse în documente precum Comunicarea
Comisiei privind Implementarea Programului Comunitar Lisabona: o
strategie
pentru simplificare a cadrului de reglementare,
COM(2005)535, Comunicarea Comisiei privind o reglementare mai
bună pentru creştere economică şi locuri de muncă în Uniunea
COM(2005)97,
Comunicarea
Comisiei
privind
Europeană,
„Implementarea Programului Comunitar Lisabona - Politici Moderne
pentru IMM-uri în vederea Dezvoltării şi Ocupării Forţei de Muncă”
COM(2005)551 final şi Comunicarea Comisiei privind „Raportul
strategic cu privire la Strategia de la Lisabona reînnoit pentru creştere
şi locuri de muncă: lansarea noului ciclu (2008-2010)” COM(2007)
803 final.
În viziunea strategiei propuse, conceptul de Birou Unic va fi
armonizat din punct de vedere organizare şi tipuri de activităţi
derulate/ oferite, cu practica internaţională. În acest scop, tendinţa
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urmărită este ca prin această structură să se deruleze cât mai multe
operaţiuni necesare diferitelor etape ale derulării unei afaceri,
respectiv: iniţiere (înmatriculare firmă, recrutare angajaţi, etc.),
operare (plată autorizare activităţi, plată impozite şi taxe) dezvoltare
(mărire de capital, acces la finanţare), lichidare (radiere, transfer).
Derularea proiectului pilot şi evaluarea eficienţei pe bază de
indicatori calitativi va reprezenta o etapă semnificativă pentru
organizarea activităţilor în cadrul Biroului Unic propus.
Realizarea acestei activităţi va presupune:
o evaluarea cadrului de reglementare;
o evaluarea conceptului de „Birou Unic” prin realizarea unei
analize a modelelor de "Birouri Unice" din Uniunea Europeană
şi Statele Unite ale Americii, atât în privinţa modului de
funcţionare şi organizare cât şi a tipurilor de servicii oferite;
o realizarea modelului optim de "Birou Unic" şi aria de
aplicabilitate/tipuri de servicii ce ar trebui gestionate de acest
birou;
o realizarea
unei
analize
cost/beneficiu
a
impactului
implementării modelului de ”Birou Unic” la nivel naţional;
o realizarea unui proiect pilot; monitorizarea şi evaluarea
eficienţei funcţionării acestuia pe baza unui set de indicatori;
o realizarea unui ghid de bune practici pentru modelul propus.
7.4. În ceea ce priveşte obiectivul eficientizării procesului de
reglementare la nivelul agenţiilor şi autorităţilor de reglementare şi
control
Instituţia care coordonează şi monitorizează eforturile naţionale în materie
este SGG.
În cadrul procesului de îmbunătăţire a mediului de reglementare, un
element important este reprezentat de activitatea agenţiilor şi autorităţilor
de reglementare şi control. Calitatea reglementărilor generate de aceste
autorităţi şi agenţii este influenţată atât de cadrul juridic care le
guvernează activitatea, cât şi de modul concret în care se desfăşoară
procesul de elaborare şi implementare a reglementărilor la nivelul
structurilor menţionate. În vederea creşterii calităţii actului de guvernare,
este necesară o modernizare a agenţiilor şi autorităţilor de reglementare şi
control.
Măsurile preconizate de prezenta strategie în domeniul agenţiilor şi
autorităţilor de reglementare şi control sunt compatibile cu acţiunile
prevăzute
în
Programul
Operaţional
„Dezvoltarea
Capacităţii
Administrative” 2007 – 2013 si sunt următoarele:
 Realizarea unei analize funcţionale independente a agenţiilor şi
autorităţilor de reglementare şi control;
 Formularea şi implementarea propunerilor de îmbunătăţire a
activităţii acestora.
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Propunerile de îmbunătăţire vor fi incluse într-un plan de reformă cu
acţiuni şi etape clare.
7.4.1. Analiza
elemente:

funcţională

independentă

va

Procesul de luare a deciziilor:
 Procedurile de elaborare a reglementărilor;
 Procedurile de consultare prealabilă luării
reglementare;
 Expertiza şi capacitatea de analiză.

viza

unei

următoarele

decizii

de

Colectarea şi gestionarea informaţiilor:
 Capacitatea şi modalităţile de colectare, gestionare şi analiză a
informaţiilor solicitate în baza obligaţiilor de informare prezente în
reglementări.
Activitatea de control:
 Organizarea de inspecţii;
 Frecvenţa inspecţiilor, costurile şi beneficiile pe care le implică
organizarea acestora.
Cadrul organizatoric:
 Structura organizatorică a instituţiilor – atribuţii, departamente,
resurse umane;
 Domeniul de activitate a instituţiei – posibile suprapuneri cu alte
instituţii;
 Explorarea posibilităţii organizării instituţiilor pe domenii tematice,
concomitent cu reducerea numărului de agenţii şi autorităţi;
 Oportunitatea creării de instituţii de reglementare autonome.
7.4.2. Formularea şi implementarea propunerilor de îmbunătăţire a
cadrului organizatoric şi a activităţii agenţiilor şi autorităţilor de
reglementare şi control.
Pe baza rezultatelor analizei funcţionale se vor formula propuneri de
îmbunătăţire a cadrului organizatoric şi activităţii agenţiilor şi autorităţilor
de reglementare şi control. Aceste propuneri vor face obiectul unui plan
de reformă care va defini clar măsurile concrete ce trebuie implementate
pentru a îmbunătăţii activitatea agenţiilor şi autorităţilor de reglementare
şi control, stabilind totodată şi un calendar pentru aceste acţiuni.
7.4.3. Planul de reformă cuprinde etapele implementării măsurilor de
îmbunătăţire a activităţii autorităţilor şi agenţiilor de reglementare şi
control, potrivit recomandărilor formulate pe baza analizei funcţionale.
7.5 În ceea ce priveşte obiectivul simplificării legislaţiei naţionale
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Instituţia care coordonează şi monitorizează eforturile naţionale în materie
este SGG. În scopul îndeplinirii acestor misiuni, SGG colaborează cu CL.
Prin simplificarea tehnică a legislaţiei sunt urmărite următoarele aspecte:
 reducerea semnificativă a masei legislative, prin diminuarea
numărului actelor normative, în contextul procesului de elaborare şi
promovare a actelor normative, avându-se în vedere, cu prioritate,
necesitatea evitării paralelismelor atât în cadrul unui act normativ,
cât şi în ansamblul sistemului legislaţiei active;
 asanarea legislaţiei active, prin abrogarea dispoziţiilor legale căzute
în desuetudine sau care conţin prevederi în contradictoriu cu
reglementarea preconizată, prin reevaluarea fiecărui sector legislativ,
efectuată conform competenţelor de specialitate, de către fiecare
minister şi organ de specialitate al administraţiei publice centrale,
eventual, ca urmare a sesizării CL;
 stabilitatea legislativă, prin diminuarea numărului de schimbări ce
nu sunt necesare în contextul legislaţiei active, pentru combaterea
corespunzătoare a excesului de reglementare, avându-se în vedere,
astfel, realizarea unui raport echilibrat între statica şi dinamica
dreptului;
 asigurarea unităţii şi, totodată, a unicităţii reglementării în cadrul
actelor normative ce privesc aceleaşi domenii ale legislaţiei active,
îndeosebi, prin sporirea rolului codificării în activitatea de
sistematizare a legislaţiei;
 facilitarea identificării, înţelegerii, interpretării şi aplicării rapide şi
corecte a actelor normative, prin întărirea activităţii de încorporare a
actelor normative în codexuri pe materii şi, totodată, prin recurgerea
sistematică la instituţia "republicării";
 asigurarea accesibilităţii la informaţia juridică a tuturor categoriilor
de persoane interesate;
 conservarea elementelor de tradiţie, specifice sistemului românesc de
drept, în ceea ce priveşte regulile ce stau la baza creării sale, fără a
ignora preluarea acelor soluţii desprinse din analizele comparative de
profil, susceptibile a fi transpuse şi adaptate în sistemul naţional.
Procesul de simplificare tehnică a legislaţiei se va desfăşura în două etape:
I)
CL, în colaborare cu SGG şi cu departamentele juridice ale
autorităţilor administraţiei publice şi ale instituţiilor publice de
specialitate, va analiza legislaţia naţională identificând
elementele asupra cărora trebuie intervenit pentru a se realiza
acţiuni urgente în vederea simplificării legislaţiei şi vor întocmi
liste cu actele normative în cauză. Astfel, la cererea instituţiilor
interesate, CL va pune la dispoziţia acestora situaţii privind
actele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe
domenii, categorii de emitenţi sau alte criterii de căutare;
II)
după elaborarea listelor cu actele normative asupra cărora
urmează a se interveni în vederea simplificării legislaţiei,
consultând şi obţinând avizul CL, departamentele juridice ale
autorităţilor administraţiei publice şi ale instituţiilor publice de
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specialitate vor formula şi propune Guvernului, sau după caz
Parlamentului, în funcţie de tipul actului normativ,
intervenţiile legislative necesare.
7.6 În ceea ce priveşte obiectivul aplicării efective a legislaţiei
comunitare
Obiectivul aplicării efective a legislaţiei comunitare este unul esenţial în
contextul în care nerespectarea acestui deziderat poate avea drept urmare
condamnarea României înaintea Curţii de Justiţie a Comunităţilor
Europene şi a Tribunalului de Prima Instanţă, împrejurare care poate avea
grave consecinţe juridice, politice şi financiare. Totodată, dreptul
comunitar este principalul izvor de norme care pătrund în ordinea juridică
naţională.
În vederea atingerii acestui obiectiv, se impun următoarele direcţii de
acţiune:
7.6.1. Perfecţionarea mecanismului de transpunere a directivelor
comunitare;
7.6.2. Asigurarea cadrului juridic necesar aplicării directe a
regulamentelor comunitare;
7.6.3. Consolidarea mecanismului SOLVIT;
7.6.4. Perfecţionarea sistemului de prevenire şi soluţionare a
problemelor legate de aplicarea dreptului comunitar.
Instituţia care coordonează şi monitorizează eforturile naţionale în materie
este DAE.
7.6.1. Perfecţionarea mecanismului de transpunere a directivelor
comunitare
DAE va elabora o metodologie privind transpunerea şi notificarea către
Comisia Comunităţilor Europene a măsurilor naţionale de transpunere.
Metodologia va stabili o serie de măsuri pe care trebuie să le realizeze
instituţiile administraţiei publice centrale cu atribuţii de reglementare:
a) asumarea transpunerii actelor comunitare din domeniul lor de
competenţă încă din faza de proiect a acestora;
b) evaluarea impactului pe care fiecare asemenea act comunitar îl
poate avea în plan naţional, încă din faza de proiect al acestuia;
c) demararea demersurilor privind transpunerea din momentul
intrării în vigoare a actului comunitar;
d) consultarea cu DAE în scopul transpunerii corecte şi complete a
actelor comunitare;
e) respectarea normelor privind tehnica legislativă la elaborarea
actelor naţionale de transpunere;
f) elaborarea tabelului de concordanţă între actele comunitare
transpuse şi actele naţionale de transpunere;
g) evitarea introducerii, prin actul naţional de transpunere, a
sarcinilor administrative suplimentare;
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h) solicitarea avizului DAE asupra proiectelor de acte normative care
transpun sau care amendează acte care transpun;
i) perfecţionarea sistemului integrat privind notificarea măsurilor
naţionale de transpunere.
DAE monitorizează procesul de transpunere a directivelor comunitare şi de
notificare a măsurilor naţionale de transpunere. Instrumentul de
monitorizare este Planul naţional privind transpunerea directivelor şi
notificarea măsurilor naţionale de transpunere. DAE elaborează lunar
acest document şi îl prezintă Guvernului.
Totodată, la sfârşitul fiecărui an, DAE va elabora un raport privind
procesul de transpunere şi notificare.
7.6.2. Asigurarea cadrului
regulamentelor comunitare

juridic

necesar

aplicării

directe

a

DAE va definitiva cadrul instituţional adecvat în vederea asigurării
cadrului juridic necesar aplicării directe a regulamentelor comunitare.
De asemenea, va elabora o metodologie ce va stabili o serie de măsuri pe
care trebuie să le realizeze instituţiile administraţiei publice centrale cu
atribuţii de reglementare:
 asumarea regulamentelor comunitare din domeniul lor de
competenţă încă din faza de proiect a acestora;
 evaluarea impactului pe care un asemenea act îl poate avea în plan
naţional, încă din faza de proiect al acestuia;
 iniţierea demersurilor necesare pentru crearea cadrului necesar
aplicării directe a regulamentelor comunitare din momentul intrării lor
în vigoare;
 consultarea cu DAE în scopul realizării acţiunilor adecvate pentru
crearea cadrului juridic necesar aplicării directe a regulamentelor
comunitare.
 derularea acţiunilor efective pentru aplicarea directă a fiecărui
regulament comunitar.
DAE va monitoriza toate măsurile care vizează aplicarea directă a
regulamentelor comunitare şi, în acest context, va elabora anual un raport.
7.6.3. Consolidarea mecanismului SOLVIT
DAE va realiza demersuri pentru promovarea mecanismului SOLVIT, astfel
încât să se reducă numărul de sesizări adresate centrului SOLVIT România
care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi soluţionate în acest mod.
DAE va depune toate eforturile pentru:
- soluţionarea corectă şi la termen a tuturor cazurilor cu care centrul
SOLVIT România este sesizat în calitate de centru responsabil;
- instrumentarea corectă şi în termen a tuturor cazurilor cu care centrul
SOLVIT România este sesizat în calitate de centru de origine.
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În acest context, activitatea SOLVIT este constant monitorizată şi, anual,
DAE va prezenta, pe propriul site, o statistică a cererilor gestionate prin
intermediul mecanismului SOLVIT.
7.6.4. Perfecţionarea sistemului de prevenire şi
problemelor legate de aplicarea dreptului comunitar

soluţionare

a

DAE va derula acţiunile necesare pentru aplicarea corectă a Metodologiei
privind reprezentarea României în procedurile în faţa Curţii de Justiţie a
Comunităţilor Europene, a Tribunalului de Primă Instanţă şi a altor
instituţii comunitare, adoptată prin memorandum în şedinţa Guvernului
României din 18 septembrie 2007.
Semestrial, DAE va elabora rapoarte privind acţiunile derulate în contextul
prevenirii şi soluţionării problemelor legate de aplicarea dreptului
comunitar.
În contextul fiecăreia dintre cele patru direcţii de acţiune stabilite pentru
realizarea obiectivului aplicării efective a dreptului comunitar, instituţiile
administraţiei publice centrale vor depune toate eforturile pentru a asigura
necesarul de personal specializat în domeniul dreptului comunitar, precum
şi formarea şi perfecţionarea profesională a acestuia.
8. REZULTATELE POLITICILOR PUBLICE
Pentru obiectivul general 5.1.:
 Calitate superioară a reglementărilor;
Pentru obiectivul general 5.2.:
 Reducerea sarcinilor administrative pentru mediul de afaceri cu
procentul asumat de către Guvernul României;
Pentru obiectivul general 5.3.:
 Proceduri administrative simplificate pentru mediul de afaceri;
Pentru obiectivul general 5.4.:
 Agenţii şi autorităţi de reglementare şi control eficiente la nivelul
Guvernului;
Pentru obiectivul general 5.5.:
 Volum legislativ redus şi grad sporit de unitate şi unicitate a
reglementării;
Pentru obiectivul general 5.6.:
 Reglementări comunitare aplicate corect.
9. REZULTATELE ACŢIUNILOR
Pentru direcţia de acţiune 7.1.1.:
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Metodologie
privind
analiza
aprofundată
a
impactului
reglementărilor;
Set de criterii privind utilizarea analizei de impact aprofundată;
Metodologii sectoriale de evaluare ex-ante a impactului
reglementărilor;
Metodologie privind măsurarea ex-ante a costurilor administrative;
Sistem de monitorizare şi evaluare ex-post a impactului
reglementărilor;

Pentru direcţia de acţiune 7.1.2.:
 Amendarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
 Ghid de bune practici privind procesul consultativ pentru ONG-uri
şi alte persoane interesate;
 Ghid de bune practici privind procesul consultativ pentru instituţiile
administraţiei publice;
 Cursuri de instruire pentru responsabilii de relaţia cu societatea
civilă şi direcţiile juridice pe problematica consultării (metode, bune
practici) de la nivelul instituţiilor administraţiei publice centrale;
 Programe, la nivel central, de identificare şi promovare de bune
practici;
 Proiecte pilot care să pună în aplicare bune practici;
 Schimburi de experienţă în domeniul consultării între instituţiile
administraţiei publice centrale din România şi din alte state membre
ale UE;
 Document cadru privind cele mai eficiente modalităţi de consultare
la nivelul administraţiei publice centrale.
Pentru direcţia de acţiune 7.2.1.:
 Metodologie generală de aplicare a MCS pentru mediul de afaceri;
 Cursuri de formare a funcţionarilor administraţiei publice centrale în
aplicarea MCS.
Pentru direcţia de acţiune 7.2.2.:
 Planuri de reducere a sarcinilor administrative;
 Măsuri de reducere a sarcinilor administrative implementate.
Pentru direcţia de acţiune 7.3.:
 Analiza procedurilor administrative existente;
 Propuneri de simplificare a procedurilor administrative;
 Măsuri de simplificare a procedurilor administrative implementate.
Pentru direcţia de acţiune 7.4.:
 Analiza funcţională a agenţiilor de reglementare şi control;
 Plan de reformă a agenţiilor de reglementare şi control;
 Măsurile de reformă implementate.
Pentru direcţia de acţiune 7.5.:
 Număr redus de acte normative;
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Prevederi normative desuete/contradictorii eliminate;
Acte normative care reglementează acelaşi domeniu codificate.

Pentru direcţia de acţiune 7.6.1.:
 Metodologie privind transpunerea directivelor comunitare;
 Mecanism de monitorizare a transpunerii;
 Cursuri de formare şi perfecţionare profesională a personalului
responsabil.
Pentru direcţia de acţiune 7.6.2.:
 Metodologie privind aplicarea directă a regulamentelor comunitare;
 Cadrul instituţional pentru aplicarea directă a regulamentelor
comunitare;
 Mecanism de monitorizare a asigurării cadrului juridic necesar
aplicării directe a regulamentelor comunitare;
 Cursuri de formare şi perfecţionare profesională a personalului
responsabil.
Pentru direcţia de acţiune 7.6.3.:
 Acţiuni pentru promovarea mecanismului SOLVIT (conferinţe,
seminarii, reuniuni);
 Mecanism de monitorizare a activităţii centrului SOLVIT România;
 Formarea şi perfecţionarea profesională a personalului responsabil.
Pentru direcţia de acţiune 7.6.4.:
 Mecanism de monitorizare;
 Cursuri de formare şi perfecţionare profesională a personalului
responsabil.
10. INDICATORI
Indicatorii aferenţi obiectivelor generale propuse de prezenta strategie sunt
următorii:
10.1. În ceea ce priveşte obiectivul îmbunătăţirii evaluării impactului
reglementărilor şi a activităţii de consultare
 Număr (procent) de propuneri de reglementări care respectă
procedurile de fundamentare din totalul propunerilor;
 Număr (procent) de propuneri de reglementări care conţin estimări
ale costurilor administrative generate, din totalul propunerilor;
 Număr (procent) de rapoarte de monitorizare şi evaluare efectuate,
din totalul propunerilor de politică publică;
 Număr (procent) de propuneri de reglementări care respectă
procedurile de consultare, din totalul propunerilor.
10.2.
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În ceea ce priveşte obiectivul reducerii sarcinilor administrative
Număr de domenii evaluate utilizând metodologia MCS;
Număr de planuri de reducere a sarcinilor administrative elaborate;
Procentul naţional de reducere a sarcinilor administrative.

10.3. În ceea ce priveşte obiectivul facilitării interacţiunii dintre
sectorul economic şi administraţia publică centrală
 Număr de proceduri simplificate;
 Număr de proceduri eliminate;
 Locul ocupat de România în clasamentul Doing Business elaborat de
Banca Mondială.
10.4. În ceea ce priveşte obiectivul îmbunătăţirii procesului de
reglementare la nivelul agenţiilor şi autorităţilor de reglementare şi
control
 Număr de instituţii care utilizează tehnologia informaţiei în
colectarea informaţiilor de la sectorul economic;
 Număr de instituţii de control care au implementat sisteme de
management al riscului în activitatea de control.
10.5. În ceea ce priveşte obiectivul simplificării legislaţiei naţionale
 Număr de acte normative simplificate din totalul stocului legislativ
existent.
10.6. În ceea ce priveşte obiectivul aplicării efective a legislaţiei
comunitare
 % de directive transpuse;
 număr de avertizări transmise de Comisia Europeană privind
transpunerea şi/sau aplicarea incorectă a directivelor comunitare;
 număr de avertizări transmise de Comisia Europeană privind
aplicarea incorectă a regulamentelor comunitare;
 % de cazuri SOLVIT iniţiate de România în calitate de centru de
origine din totalul cazurilor SOLVIT;
 % de cazuri soluţionate de România în calitate de centru responsabil
din totalul cazurilor SOLVIT primite în această calitate;
 % de plângeri care nu îndeplinesc condiţiile de admisibilitate
gestionate din totalul sesizărilor SOLVIT;
 % de acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor soluţionate în
faza precontencioasă.
11. IMPLICAŢII PENTRU BUGET
Strategia pentru o reglementare mai bună nu are impact asupra bugetului
general consolidat, ea implicând, în general, activităţi care pot fi realizate
în limitele cheltuielilor cu salariile adoptate anual prin Legea bugetului de
stat. Există o serie de activităţi care necesită eforturi financiare
suplimentare, dar acestea sunt prevăzute în Programul Operaţional pentru
Dezvoltarea Capacităţii Administrative. Suma totală aferentă acestor
activităţi este de 18.500.000 Euro, informaţii detaliate fiind incluse în
planul de acţiuni, parte integrantă a acestei strategii.
12. IMPLICAŢII JURIDICE
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Măsurile prevăzute de prezenta strategie implică următoarele modificări
legislative:
Pentru obiectivul general 5.1.:
 Revizuirea H.G. nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de
prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative, în sensul
introducerii obligativităţii estimării costurilor administrative ale
propunerilor de noi reglementări;
 Modificarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, în sensul instituirii obligaţiei pentru
instituţiile administraţiei publice de a argumenta public deciziile de
a lua sau nu în considerare propunerile şi recomandările făcute de
către persoanele interesate. De asemenea, domeniul de aplicare al
legii trebuie extins şi la documentele de politică publică.
Pentru obiectivul general 5.2.:
 Implicaţiile juridice derivă din modificările ce vor fi operate în cadrul
reglementărilor naţionale în vederea implementării măsurilor de
reducere a sarcinilor administrative. Respectivele modificări vor fi
operate în baza planurilor de reducere a sarcinilor administrative.
Pentru obiectivul general 5.3.:
 Implicaţiile juridice derivă din modificările ce vor fi operate în cadrul
reglementărilor naţionale în vederea implementării măsurilor de
simplificare a procedurilor administrative pentru mediul de afaceri.
Respectivele modificări vor fi operate în urma evaluării procedurilor
administrative existente.
Pentru obiectivul general 5.4.:
 Implicaţiile juridice derivă din modificările ce vor fi operate în cadrul
reglementărilor naţionale în vederea implementării măsurilor din
planul de reformă privind agenţiile şi autorităţile de reglementare şi
control.
Pentru obiectivul general 5.5.:
 Implicaţiile juridice derivă din modificările ce vor fi operate în cadrul
reglementărilor naţionale în vederea implementării măsurilor de
simplificare legislativă ca urmare a evaluării legislaţiei prezente.
Pentru obiectivul general 5.6.:
 Implicaţiile juridice derivă din modificările şi completările ce vor fi
aduse actelor normative naţionale în scopul compatibilizării acestora
cu normele Uniunii Europene, în contextul aplicării efective a
legislaţiei comunitare.
13. PROCEDURI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE
Monitorizarea procesului de implementare a măsurilor propuse în cadrul
prezentei strategii se va desfăşura pe două paliere.
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Primul palier priveşte monitorizarea planului de acţiune general al
strategiei, iar acest proces va fi realizat de către grupul de lucru
interministerial permanent pentru o reglementare mai bună.
În cadrul grupului se analizează gradul de realizare a măsurilor din
prezenta strategie, se identifică soluţii pentru problemele care apar în
implementarea acesteia şi se stabilesc poziţiile României în ceea ce priveşte
demersurile realizate la nivel comunitar în domeniul unei reglementări mai
bune.
Al doilea palier priveşte monitorizarea direcţiilor de acţiune aferente
obiectivelor generale, instituţiile responsabile în acest sens fiind:
- SGG, pentru obiectivul îmbunătăţirii evaluării impactului reglementărilor
şi a activităţii de consultare;
- SGG, CNP şi DGMAPL, pentru obiectivul reducerii sarcinilor
administrative pentru mediul de afaceri;
- DGMAPL, pentru obiectivul facilitării interacţiunii dintre sectorul
economic şi administraţia publică centrală;
- SGG, pentru obiectivul îmbunătăţirii procesului de reglementare la
nivelul agenţiilor şi autorităţilor de reglementare şi control;
- SGG, în colaborare cu CL, pentru obiectivul simplificării legislaţiei
naţionale;
- DAE, pentru cele patru direcţii de acţiune pentru atingerea obiectivului
general privind aplicarea efectivă a legislaţiei comunitare.
Pe baza rapoartelor de monitorizare se vor realiza, de către grupul de lucru
interministerial permanent pentru o reglementare mai bună, evaluări
anuale ale progreselor înregistrate la nivelul Guvernului în ceea ce priveşte
îmbunătăţirea reglementărilor, conform direcţiilor de acţiune stabilite prin
prezenta strategie.
14.
CADRUL
STRATEGIEI

ORGANIZATORIC

NECESAR

IMPLEMENTĂRII

Cadrul organizatoric necesar implementării prezentei strategii presupune
colaborarea tuturor instituţiilor implicate şi interesate pentru a pune în
aplicare, într-un mod eficient, măsurile prevăzute în cadrul direcţiilor de
acţiune.
În vederea implementării măsurilor prevăzute de prezenta strategie şi în
scopul pregătirii poziţiilor României în cadrul instituţiilor comunitare în
ceea ce priveşte ameliorarea calităţii reglementărilor, se instituie grupul de
lucru interministerial permanent pentru o reglementare mai bună.
Grupul de lucru este alcătuit din câte doi reprezentanţi ai SGG, DAE, CNP,
DGMAPL din cadrul MIMMCTPL, CL şi MIRA. Acestora li se adaugă, într-o
formă extinsă a grupului, şi câte un reprezentant al ministerelor de linie.
În mod excepţional, din grupul de lucru pot face parte şi reprezentanţi ai
altor instituţii ale administraţiei publice centrale.
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Grupul de lucru se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar,
sub coordonarea SGG şi a DAE. Pe baza rapoartelor grupului de lucru,
Secretarul General al Guvernului şi conducătorul DAE îl vor informa direct
pe primul-ministru cu privire la stadiul implementării măsurilor cuprinse
în prezenta strategie.
14.1. În ceea ce priveşte obiectivul îmbunătăţirii evaluării impactului
reglementărilor şi a activităţii de consultare
În vederea atingerii acestui obiectiv este necesară întărirea capacităţii de
analiză a DPP din cadrul SGG şi a Unităţilor de Politici Publice din
ministere.
În acest sens, propunem următoarele:
În primul rând, este necesară întărirea capacităţii organizaţionale a
acestor direcţii, astfel încât ele să poată face faţă unui volum de
muncă crescut, generat de implementarea analizei de impact
aprofundate şi de procesul de monitorizare atât la nivelul activităţii
specifice acestei direcţii de acţiune, cât şi la nivelul tuturor
măsurilor prevăzute de prezenta strategie pentru a căror
implementare SGG şi ministerele sunt responsabile.
Totodată, se impune realizarea de sesiuni de pregătire adresate atât
SGG, cât şi Unităţilor de Politici Publice din cadrul ministerelor.
Aceste sesiuni au scopul de a spori capacitatea tehnică a angajaţilor
în ceea ce priveşte realizarea analizelor de impact aprofundate.
De asemenea, este nevoie de pregătirea, atât a personalului din UPPuri, cât şi a funcţionarilor publici din instituţiile administraţiei
publice centrale care au drept de iniţiativă legislativă implicaţi în
procesul de elaborare a reglementărilor, în utilizarea MCS, în vederea
realizării măsurării ex-ante a costurilor administrative.
14.2. În ceea ce priveşte obiectivul reducerii sarcinilor administrative
Unităţile de politici publice de la nivelul ministerelor vor avea următoarele
atribuţii în ceea ce priveşte implementarea măsurilor de îmbunătăţire a
reglementărilor:
• Realizarea planurilor de reducere a sarcinilor administrative
(anual) prin colectarea informaţiilor referitoare la măsurile iniţiate la
nivelul respectivei instituţii în ceea ce priveşte reducerea sarcinilor
administrative;
• Realizarea rapoartelor de monitorizare (anual) a implementării
măsurilor cuprinse în planurile de reducere a sarcinilor
administrative.
În acest sens, se impune realizarea de sesiuni de pregătire în domeniul
utilizării MCS în vederea dezvoltării capacităţii necesare elaborării
măsurilor de simplificare ce au ca scop reducerea sarcinilor administrative.
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Sesiuni de pregătire similare sunt necesare şi la nivelul DPP din cadrul
SGG, al CNP şi al DGMAPL, cele trei instituţii fiind implicate activ în
procesul de adaptare a MCS la nivelul României şi de extindere a acestuia
în vederea măsurării ex-post a costurilor administrative şi reducerii
sarcinilor administrative pentru mediul de afaceri.
Trecerea la cea de a doua etapă a procesului de îmbunătăţire a
reglementărilor, care presupune introducerea MCS pentru cetăţeni,
inventarierea procedurilor, măsurarea costurilor administrative şi a
sarcinilor administrative, stabilirea planurilor de reducere a sarcinilor
administrative, precum şi implementarea acestora, în vederea
îmbunătăţirii relaţiei cetăţean-administraţie, se va realiza, de asemenea,
tot cu ajutorul UPP-urilor de la nivelul fiecărui minister. Aşadar, ele vor
constitui nu numai corespondentul SGG, ci şi al UCRAP la nivelul
instituţiilor centrale implicate în acest amplu proces.
14.3. În ceea ce priveşte obiectivul facilitării interacţiunii dintre
sectorul economic şi administraţia publică centrală
Procesul de simplificare a reglementărilor presupune o strânsă colaborare,
atât cu reprezentanţii mediului de afaceri, în scopul identificării
procedurilor cu impactul cel mai împovărător, cât şi cu instituţiile centrale
cu rol de reglementare, în scopul realizării procesului de eliminare şi
simplificare a procedurilor administrative.
Această colaborare se va realiza în cadrul grupului de lucru pentru
elaborarea şi monitorizarea Planului de Acţiuni pentru dezvoltarea
mediului de afaceri şi a profesiilor liberale în context european 2008 –
2009, aprobat prin H.G. nr. 305/2008 privind modificarea componentei
Grupului de lucru pentru elaborarea si monitorizarea Planului de acţiuni
referitor la îmbunătăţirea mediului de afaceri, stabilita prin Hotărârea
Guvernului nr. 803/2001.
14.4. În ceea ce priveşte obiectivul îmbunătăţirii procesului de
reglementare la nivelul agenţiilor şi autorităţilor de reglementare şi
control
Într-o primă etapă, realizarea măsurilor prevăzute de a patra direcţie de
acţiune a prezentei strategii necesită doar o colaborare eficientă între SGG,
Cancelaria Primului-Ministru şi ministerele, astfel încât să se creeze
condiţiile necesare realizării unui studiu independent cu privire la agenţiile
şi autorităţile de reglementare şi control.
Odată realizată această etapă, este necesară crearea unui grup de lucru
format din reprezentanţi ai SGG, ai Cancelariei Primului-Ministru şi ai
ministerelor de linie, care să elaboreze un plan de reformă pe baza
recomandărilor studiului independent, cu termene clare, în vederea
îmbunătăţirii activităţii instituţiilor vizate de această direcţie de acţiune.
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14.5. În ceea ce priveşte obiectivul simplificării legislaţiei naţionale
În ceea ce priveşte procesul de simplificare a legislaţiei, fiecare instituţie a
administraţiei publice centrale, în strânsă colaborare şi consultare cu SGG
şi CL, va analiza legislaţia existentă şi, ulterior, va identifica şi formula
măsuri de simplificare tehnică a legislaţiei, în conformitate cu obiectivele
menţionate în cadrul prezentei strategii. De asemenea, MJ va sprijini
obiectivul simplificării legislaţiei prin puncte de vedere asupra unor
aspecte punctuale, în domenii în care MJ deţine competenţe şi expertiză.
14.6. În ceea ce priveşte obiectivul aplicării efective a legislaţiei
comunitare
În scopul îndeplinirii acestui obiectiv prin direcţiile de acţiune prevăzute la
pct. 7.6 din prezenta strategie este necesară întărirea capacităţii
Departamentului pentru Afaceri Europene, dar şi a celorlalte structuri ale
administraţiei publice centrale, în ceea ce priveşte formularea poziţiilor
asupra reglementarilor comunitare, elaborarea şi monitorizarea
strategiilor, compatibilizarea legislaţiei naţionale, soluţionarea cazurilor
SOLVIT şi reprezentarea înaintea instanţelor comunitare. Odată cu
dobândirea calităţii de stat membru, incorecta aplicare a legislaţiei
comunitare poate atrage condamnarea României înaintea Curţii de Justiţie
a Comunităţilor Europene, a Tribunalului de Prima Instanţă şi chiar a
instituţiilor naţionale înaintea instanţelor interne, cu grave consecinţe
juridice şi financiare.
În acest context, se impun următoarele:
- suplimentarea personalului specializat în domeniul dreptului
comunitar;
- formarea şi perfecţionarea continuă în acest domeniu, prin
organizarea de cursuri consacrate aspectelor punctuale de drept
material şi procedural comunitar şi prin asigurarea accesului
constant la o serie de lucrări de specialitate.
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15. PLAN DE ACŢIUNI
Acţiune

Instituţie
responsabilă

1. Îmbunătăţirea evaluării impactului reglementărilor şi a activităţii
de consultare
Introducerea analizei de impact aprofundate (full RIA) pentru SGG
documentele de politici publice şi actele normative;
Metodologii de evaluare ex-ante a impactului reglementărilor – abordare SGG
sectorială (mediu, economic, social, educaţie etc.);
Introducerea măsurării ex-ante a costurilor administrative;
SGG, CNP şi
DGMAPL
Sistem de monitorizare şi evaluare ex-post a impactului reglementărilor;
SGG
Elaborarea ghidului privind procesul de consultare pentru ONG-uri şi SGG
alte persoane interesate;
Elaborarea ghidului privind procesul de consultare pentru instituţiile SGG
administraţiei publice;
Modificarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în SGG
administraţia publică;
Cursuri de instruire pentru responsabilii de relaţia cu societatea civila şi SGG
direcţiile juridice pe problematica consultării (metode, bune practici) de
la nivelul instituţiilor administraţiei publice centrale;
Introducerea, la nivel central, a unor programe de identificare şi SGG
promovare de bune practici;
Introducerea unor proiecte pilot care să pună în aplicare bune practici SGG
(din România şi din alte state membre ale Uniunii Europene sau din
afara acesteia);

Termen final de Buget
realizare
estimat
(Euro)
Dec 2009

250 000

Dec. 2011

2 200 0009

2009 – 2010

-

Dec. 2009
Dec. 2009

300 000
250 000

Dec. 2009

250 000

Dec. 2010

_

Dec. 2010

150 000

Dec. 2010

_

Dec. 2010

300 000
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800.000 Euro din bugetul estimat pentru această acţiune sunt alocaţi prin PHARE 2006 elaborării metodologiilor sectoriale din
domeniile educaţiei şi sănătăţii, urmând ca restul de 1.400.000 Euro să fie alocaţi prin PODCA pentru celelalte domenii.
9

Schimburi de experienţă între ministere din România şi alte state SGG
membre ale UE;
Organizarea, la nivel central, a unei serii de mese rotunde şi dezbateri SGG
împreună cu reprezentanţi ai societăţii civile, pe marginea celor mai
eficiente metode de consultare, finalizate printr-un document cadru care
să conţină date despre metodele identificate a fi cele mai eficiente
modalităţi de consultare la nivel central.
2. Reducerea sarcinilor administrative pentru mediul de afaceri
Stabilirea unui procent naţional de reducere a sarcinilor administrative;
SGG,
CNP
şi
DGMAPL
Dezvoltarea unei metodologii generale de aplicare a MCS pe baza celor SGG,
CNP,
2 domenii pilot (fiscalitate şi sănătate publică);
DGMAPL, MEF prin
ANAF şi MSP
Organizarea de cursuri de formare a funcţionarilor administraţiei SGG
publice centrale în aplicarea MCS;
Extinderea utilizării MCS la nivelul tuturor ministerelor – baseline SGG,
CNP
şi
measurement;
DGMAPL
Realizarea propunerilor de reducere a sarcinilor administrative cu MEF şi MSP
ajutorul estimărilor realizate prin aplicarea MCS pe cele 2 domenii pilot
(fiscalitate şi sănătate publică) - includerea în planurile de reducere a
sarcinilor administrative;
Realizarea propunerilor de reducere a sarcinilor administrative cu Ministere de linie şi
ajutorul estimărilor realizate prin aplicarea MCS la nivelul administraţiei agenţiile şi
centrale şi introducerea lor în planul de reducere a sarcinilor autorităţile de
administrative din 2010;
reglementare şi
control
Centralizarea şi monitorizarea implementării planurilor de reducere a SGG,
CNP
şi
sarcinilor administrative.
DGMAPL
3. Facilitarea interacţiunii dintre sectorul economic şi administraţia
publică centrală
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Dec. 2010

500 000

Dec. 2010

300 000

Oct. 2008

-

Dec. 2008

6 500 000

Iunie 2009

500 000

2009 - 2010

1 000 000

Iunie 2009

-

Iunie 2010

-

Anual
2013

2009- -

Identificarea avizelor/autorizaţiilor/permiselor/licenţelor emise la nivel
central, pe domenii şi instituţii responsabile;
Analiza autorizaţiilor (suprapuneri, cerinţe disproporţionate în raport cu
obiectivele autorizării etc.); consultarea mediului de afaceri în scopul
identificării
avizelor/autorizaţiilor/permiselor/licenţelor
cele
mai
împovărătoare;
Formularea propunerilor de eliminare şi asumarea lor de către
autorităţile cu rol de reglementare implicate.

4. Îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi a activităţii agenţiilor şi
autorităţilor de reglementare şi control
Elaborarea unei analize funcţionale a agenţiilor şi autorităţilor de
reglementare şi control;
Elaborarea unui plan de acţiune cu etapele de reformă necesare pe baza
analizei funcţionale şi a studiului de evaluare;
Asumarea şi implementarea propunerilor de îmbunătăţire a activităţii
şi structurii organizatorice a agenţiilor şi autorităţilor de reglementare şi
control;
Monitorizarea implementării planului de reformă
5. Simplificarea legislaţiei naţionale
Analizarea legislaţiei existente;

Formularea şi implementarea măsurilor de simplificare a legislaţiei;
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DGMAPL

Octombrie 2008

-

DGMAPL

Martie 2009

-

SGG, DGMAPL,
Ministere de linie şi
alte instituţii
centrale cu rol de
reglementare

Aprilie 2009

-

SGG

Martie 2010

6 000 000

SGG

Iunie 2010

-

Cancelaria Primului
ministru şi
Ministerele de linie
coordonatoare
SGG

Iulie
2010
Aprilie 2013

– -

Bianual

CL, SGG şi
Decembrie 2010
departamentele
juridice din cadrul
ministerelor
Departamentele
Decembrie 2013
juridice de la nivelul
ministerelor,
cu

-

-

avizul CL
6. Aplicarea efectivă a legislaţiei comunitare
Elaborarea unei metodologii privind transpunerea şi notificarea către
Comisia Comunităţilor Europene a măsurilor naţionale de transpunere;
Monitorizarea transpunerii directivelor comunitare, prin elaborarea
lunară a Planului naţional privind transpunerea directivelor şi notificarea
măsurilor naţionale de transpunere şi prezentarea acestuia Guvernului;
Elaborarea unui raport privind procesul de transpunere şi notificare;
Elaborarea unei metodologii privind asigurarea cadrului juridic necesar
aplicării directe a regulamentelor comunitare şi elaborarea unui raport în
acest sens;
Definitivarea cadrului instituţional în vederea asigurării aplicării directe
a regulamentelor comunitare;

DAE

Iulie 2009

-

DAE

lunar

-

DAE
DAE

anual
Decembrie 2009

-

Iulie 2009

-

anual

-

anual

-

semestrial

-

DAE si celelalte
instituţii ale
administraţiei
publice centrale
Organizarea unor acţiuni pentru promovarea mecanismului SOLVIT, sub DAE
formă de conferinţe, seminarii, reuniuni etc.;
Elaborarea şi prezentarea de statistici cu privire la cererile gestionate DAE
prin intermediul mecanismului SOLVIT;
Elaborarea de rapoarte privind acţiunile derulate în contextul prevenirii DAE
şi soluţionării problemelor legate de aplicarea dreptului comunitar.
Buget total estimat
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18.500.000
Euro

