NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre de Guvern
pentru aprobarea Regulamentului de tarife privind autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

1. Descrierea
situaţiei
actuale

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare
CNCAN, este autoritatea naţională competentă în domeniul nuclear, care exercită
atribuţiile de reglementare, autorizare şi control în domeniul nuclear, conform
prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea,
autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Conform art. I punctul 1. din Legea nr. 63/2018 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi
controlul activităţilor nucleare, CNCAN este organ de specialitate al administraţiei
publice centrale cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, în coordonarea
primului-ministru, prin Secretariatul General al Guvernului.
Regulamentul de taxe şi tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare a
fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.712/2009, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.604 din 01 septembrie 2009, în conformitate cu prevederile
Legii nr.111/1996.

2. Schimbări
preconizate

1. Noul Regulament are la baza implementarea Directivei nr. 59/2013 a
Consiliului Uniunii Europene EURATOM de stabilire a normelor de securitate de
bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile
ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
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96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom, transpusă în legislația
națională prin Legea nr. 63/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.
111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și
controlul activităţilor nucleare.
2. Noul Regulament are în vedere aspecte tehnice şi actualizări în raport cu legislaţia
naţională modificată ulterior adoptării Regulamentului de taxe şi tarife pentru
autorizarea şi controlul activităţilor nucleare din 2009. Astfel, conform art. I punctul
13. din Legea nr. 63/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind
desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
CNCAN elaborează Regulamentul de tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor
nucleare, ori de câte ori este necesar, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Art. I punctul 13. din Legea nr. 63/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
111/1996 a fost instituit raportat la obligaţia instituţiilor publice, conformă art. 13 din
Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, de a analiza taxele aferente serviciilor publice furnizate sau, după caz,
serviciilor publice pentru care monitorizează şi/sau controlează furnizarea, precum şi
procedurile de furnizare şi numărul de documente solicitate beneficiarului pentru
furnizarea serviciilor publice respective şi de a formula propuneri de intervenţie,
precum înlăturarea/comasarea de taxe, proceduri sau documente, care a impus
comasarea taxelor şi tarifelor prevăzute de Legea nr. 111/1996.
Raportat la datele furnizate de catre Institutul Național de Statistică, referitor la indicele
de prețurilor de consum (IPC) în perioada de referință decembrie 2009, anul adoptării
Regulamentului de taxe şi tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, și
respectiv decembrie 2017, coroborate cu noile dispoziții legale instituite de Legea nr.
63/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996, prin care s-au eliminat
taxele percepute de către CNCAN se impune modificarea Regulamentului de taxe şi
tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare.
Din analiza realizată la nivelul CNCAN a reieșit că, urmare a impactului modificării
impuse de actualul cadru legislativ, se elimină peceperea de taxe (respectiv 10% din
valoarea tarifului), iar prin aplicarea indicelui de inflație, tarifele se majoreaza cu 22%,
de unde rezultă o creștere a sumelor care urmează a fi colectate și virate la bugetul de
stat.
Prin noua reglementare urmeaza ca la bugetul de stat sumele colectate sa
înregistreze o creștere reală de 12%.
În urma controlului Curții de Conturi realizat la nivelul anului 2015 auditorii publici
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externi din cadrul acestei instituții au recomandat conducerii CNCAN să inițeze măsuri
în vederea corelării și corectării Regulamentului de taxe şi tarife pentru autorizarea şi
controlul activităţilor nucleare, astfel încat acesta să nu fie în contradicție cu alte
reglementări legale aplicabile domeniului în care își desfașoara activitatea entitatea.
3. Alte
informaţii

Nu este cazul.

1. Impactul
macroeconomic
11 Impactul asupra
mediului concurenţial
şi domeniului
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra
mediului de afaceri
3. Impactul social
4. Impactul asupra
mediului
5. Alte informaţii

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ nu are impact macroeconomic.
Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului concurenţial şi
domeniului ajutoarelor de stat.

Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri.
Proiectul de act normativ nu are impact social.
Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător.
Nu este cazul.

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent,
cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
mii lei
Anul
Media pe
Indicatori
Următorii 4 ani
curent
5 ani
2
3
4
5
6
7
1
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

2018

2019

2020

-

-

-

-

2021

2022

-

-

-

-

-

-
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2. Modificări ale
cheltuielilor
bugetare,
plus/minus, din
care:
a) buget de stat,
din acestea:
i) cheltuieli de
personal
ii) bunuri şi
servicii
b) bugetul
asigurărilor
sociale de stat:
i) cheltuieli de
personal
ii) bunuri şi
servicii
3. Impact
financiar,
plus/minus, din
care:
a) buget de stat
b) bugete locale
c) bugetul
asigurărilor
sociale de stat
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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.200

2.520

2.580

2.640

2.700

2.328

1.200
-

2.520
-

2.580
-

2.640
-

2.700
-

2.328
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*Estimare
incasari iuniedec 2018
10.000lei*12%
=1.200 lei

*Estimare
incasari 2019
21.000lei*12%=
2.520 lei

*Estimare
incasari 2020
21.500lei*12%=
2.580 lei

*Estimare
incasari 2021
22.000lei*12%=
2.640 lei

*Estimare
incasari 2022
22.500lei*12%=
2.700 lei

-

*baza de calcul: media sumelor colectate si virate la bugetul de stat in perioada 2015-2017= 20.730 mii lei

7. Alte informaţii

Prezentul act normativ va avea impact asupra bugetului general al consolidat al
CNCAN, prin creșterea tarifelor, în limite legale.

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri
normative Prezentul proiect de act normativ abrogă art. 1 din Hotărârea Guvernului
necesare pentru aplicarea nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentuluimprivind taxele și tarifele
prevederilor proiectului de pentru autorizarea și controlul activităților nucleare și pentru modificarea
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act normativ:
a) acte
normative
în
vigoare
ce
vor
fi
modificate sau abrogate, ca
urmare a intrării în vigoare
a proiectului de act
normativ;
b) acte
normative
ce
urmează a fi elaborate în
vederea
implementării
noilor dispoziţii.
2. Conformitatea
proiectului de act normativ
cu legislaţia comunitară în
cazul proiectelor ce
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

un or acte normative privind taxe și tarife percepute pentru unele prestări
de servicii.

Nu este necesar să fie elaborate alte acte normative.

Prezentul proiect de act normativ nu transpune şi nu implementează un act
comunitar în domeniu.

Nu este cazul.

Prezentul proiect de act normativ nu conţine prevederi care ar putea
încălca hotărârile Curţii Europene de Justiţie a Uniunii Europene.
Nu este cazul.

Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de A fost indeplinita procedura prevazuta de Legea nr. 52/2003
consultare
cu
organizaţii privind transparenta decizională, prezentul proiect de act
neguvernamentale, institute de normativ este publicat pe paginile de internet ale Secretariatul
cercetare şi alte organ
General al Guvernului și CNCAN.
2. sme implicate
2. Fundamentarea
alegerii Nu este cazul.
organizaţiilor cu care a avut loc
consultarea, precum şi a modului în
care activitatea acestor organizaţii este
legată de obiectul proiectului de act
normativ
3. Consultările
organizate
cu Prezentul proiect de act normativ nu priveşte activităţile
autorităţile administraţiei publice autorităţilor administraţiei publice locale.
locale, în situaţiile 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 Prezentul proiect de act normativ nu se referă la domeniile de
consiliilor
interministeriale,
în activitate aflate în coordonarea consiliilor interministeriale
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conformitate cu prevederile Hotărârii permanente
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

Prezentul proiect de act normativ urmează a fi supus avizării
Consiliului Legislativ la finalizarea procedurii de avizare, în
conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Nu este cazul.

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu A fost îndeplinită procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003
privire la necesitatea elaborării privind transparenta decizională.
proiectului de act normativ
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 a 8-a
Măsuri de implementare
Prezentul proiect de act normativ va fi pus în aplicare de Comisia
Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi nu implică
înfiinţarea unor noi structuri sau extinderea competenţelor acestei
instituţii.

1.Măsurile de punere în aplicare a
proiectului de act normativ de
către autorităţile administraţiei
publice centrale şi/sau localeînfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea
competenţelor
instituţiilor existente
2. Alte informaţii
Nu este cazul.
Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și
completarea Regulamentului privind tarifele pentru autorizarea și controlul activităților nucleare.
Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare
Rodin TRAICU
Secretarul General al Guvernului
Ioana - Andreea LAMBRU
AVIZAT
Ministrul Finanțelor Publice

Ministrul Economiei

Eugen Orlando TEODOROVICI

Dănuț ANDRUȘCĂ
Ministrul Energiei
Anton ANTON
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