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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea
Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II poziția 5
din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I. - Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale
de Investiţii „C.N.I.” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La alineatul (1) al articolului 7, litera e) va avea următorul cuprins:

“e) venituri proprii constituite potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr.10/1995
privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;”

2. La articolul 8, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de C.N.I. cu activitățile necesare
realizării obiectivelor de investiții, în devizul general al lucrării se vor prevedea
cheltuieli forfetare în cuantum de 8% din valoarea devizului. Aceste sume constituie
venituri proprii ale C.N.I.”

3. Alineatul (4) al articolului 2 din anexa nr. 3 „Programul național de construcții de
interes public sau social” se abrogă.

Art. II. – (1) Prevederile art. 8 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2001
privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A., aprobată cu
modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
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inclusiv cu modificările aduse prin prezenta ordonanță, se aplică și obiectivelor de
investiții realizate de Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., pentru care au
fost aprobați indicatorii tehnico-economici, conform legii.

(2) În cazul obiectivelor de investiții pentru care au fost aprobați indicatorii tehnico-
economici și nu sunt încheiate contracte de achiziție publică de lucrări, se va proceda
la actualizarea devizului general și la reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, în
condițiile legii.

(3) În cazul obiectivelor de investiții pentru care au fost aprobați indicatorii tehnico-
economici și sunt încheiate contracte de achiziție publică de lucrări, se poate proceda
la actualizarea devizului general pentru restul rămas de executat la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanțe, și, după caz, la reaprobarea indicatorilor tehnico-
economici, în condițiile legii, cu condiția existenței acordului prealabil al operatorului
economic, parte a contractului de achiziție publică de lucrări.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Ordonanţa a Guvernului pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind
înființarea Companiei Nationale de Investiții "C.N.I." - S.A.

Secţiunea a 2- a
Motivul emiterii proiectului de act normativ

1. Descrierea
situaţiei
actuale

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” - S.A este o persoană juridică
română având forma juridică de societate pe acţiuni care îşi desfăşoară
activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare şi a actului constitutiv propriu.
Compania Naţională de Investitii – „C.N.I.” S.A. prestează servicii de interes
economic general în domeniul construcțiilor de interes public și social, prin
realizarea unor construcţii destinate satisfacerii nevoilor materiale şi spirituale
ale comunităţilor locale, a unor construcții destinate dezvoltării și modernizării
infrastructurii instanțelor de judecată și parchetelor aflate în municipiile
reședință de județ, precum și a proiectelor de realizare a stadioanelor necesare
respectării angajamentului României în ceea ce priveste organizarea
Campionatului European de Fotbal EURO 2020 la Bucuresti, investiţii publice
de importanţă natională.
Serviciile de interes economic general în domeniul construcțiilor realizate de
„C.N.I.” S.A. privesc inclusiv angajamentul Guvernului României prin
declaraţia de rezolvare pe cale amiabilă a cauzelor ce a stat la baza Hotărârilor
Curţii Europene a Drepturilor Omului Moldovan şi alţii împotriva României nr.
1 din 5 iulie 2005 și nr. 2 din 12 iulie 2005, de a lua toate măsurile necesare cu
privire la implementarea Programului de dezvoltare comunitară în localitatea
Hădăreni, judeţul Mureş, constând în adoptarea unor măsuri generale, inclusiv
în scopul stimulării participării romilor la viaţa economică, socială,
educaţională, culturală şi politică a comunităţii locale din localitatea Hădăreni,
judeţul Mureş,  măsurile privind domeniul dezvoltării economice şi al accesului
la servicii de sănătate.
De asemenea, având în vedere faptul că prin Hotărârea Guvernului nr.
1093/2013, cu modificările și completările ulterioare, Campionatul European de
Fotbal 2020 și candidatura României pentru organizarea la București a unor
meciuri din cadrul Turneului final au fost declarate de interes public şi de
importanţă naţională, fapt ce a condus la obligația asumată de România de a
asigura modernizarea/realizarea unor stadioane care să corespundă cerințelor
federațiilor internaționale, au fost demarate procedurile legale necesare în acest
sens, C.N.I. având în derulare lucrările aferente stadioanelor Steaua, Rapid și
Arcul De Triumf.
Nu în ultimul rând, obiectivele de interes public și social realizate de C.N.I. sunt
aferente țintelor stabilite prin Programul de Guvernare 2018-2020 privind
dezvoltarea infrastructurii locale din domeniul educaţiei, sănătății, culturii,
sportului.
Termenele de implementare asumate pentru unele din cele mai reprezentative
obiective de investitii derulate de C.N.I. sunt destul de stranse, avand in vedere
complexitatea lucrarilor ce se executa pe aceste amplasamente. Precizam cu titlu
de exemplu, un calendar al unora dintre acestea, printre care si cele asumate la



nivel guvernamental :
"Stadion Steaua, Bulevardul Ghencea nr.45, incinta cazărmii 1950, Sector 6,
București"– stadiu de implementare 2020;
„Stadionul National De Rugby Arcul De Triumf”, Bulevardul Mărăști nr.18-20,
sector 1, București" – stadiu de implementare 2020;
„Consolidarea si modernizarea stadionului Giulesti “Valentin Stanescu”, Calea
Giulesti, nr.18, sector 6, Bucuresti” – stadiu de implementare 2020;
"Modernizare şi extindere capacitate Stadion Municipal Târgu Jiu, str.
Constantin Brâncuşi nr.6, Municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj"– stadiu de
implementare 2019;
„Complex Sportiv Stadion Municipal” din Municipiul Alexandria, str.
Alexandru Ghica nr. 119, judeţul Teleorman – stadiu de implementare 2021;
„Complex Sportiv - Stadion Municipal 1 Mai - Municipiul Slatina, B-dul
Sfantul Constantin Brancoveanu nr.1, judetul Olt” – stadiu de implementare
2021;
"Sală de sport polivalentă cu capacitatea de 5000 de locuri, Municipiul Oradea,
Județul Bihor" – stadiu de implementare 2020;
"Modernizare și extindere capacitate Sala Polivalentă”, str. Isaccei nr.18,
localitatea Tulea, județul Tulcea - stadiu de implementare 2020;
„Sala de sport multifunctionala cu 3000 de locuri - structura preluata, str. Crisan
nr. 33, municipiul Slatina, judetul Olt” – stadiu de implementare 2020;
”Sală Polivalentă Municipiul Pitești, str. Basarabia nr.35, municipiul Pitești,
județul Argeș” - stadiu de implementare 2020;
Construire 30 de Camine studentesti – stadiu de implementare 2020 – 2021;
„Consolidarea, Modernizarea, Extinderea si Dotarea Patinoarului Artificial” din
Municipiul Gheorgheni, str. Stadionului, nr. 11, judeţul Harghita– stadiu de
implementare 2020 – 2021;
”Construire Complex Sportiv, Localitatea Unirea, strada Aerodromului nr. 33,
Municipiul Bistrita, județul Bistrița-Năsăud” – stadiu de implementare 2020;
„Construcții de baze sportive – proiect TIP 1” și "Construcții de baze sportive –
proiect TIP 2” ( 250 ) – stadiu de implementare 2020;
„Reabilitare corp A, Complex Panduri (consolidare, modernizare, inclusiv
amenajarea mansardei în volumul podului existent) – stadiu de implementare
2020;
Fata de toate proiectele derulate in anul curent de catre C.N.I., la o analiza
succinta a implicarii pe salariat in functie de  atributiile acestora in promovarea
si derularea procedurilor de achizitie publica aplicate in vederea incheierii
contractelor, etape premergatoare in vederea realizarii obiectivelor de investitii,
se observa o incarcare pe salariat in medie, astfel:
- un numar de 50 – 60 lucrari/salariat in cadrul departamentului tehnic –

promovare obiective de Investitii;
- un numar de 70- 90 documentatii/salariat in cadrul departamentului

specializat in achizitii publice.
Asa cum reiese din cele precizate mai sus, se constata o supraîncarcare a
personalului, ce poate conduce la întârzieri în implementarea proiectelor.
Având în vedere serviciile de interes economic general în domeniul
construcțiilor realizate, apare necesitatea ca acestea să fie prestate pe baza unor



principii și în condiții care să permită societății să își îndeplinească atribuțiile,
luând în considerare faptul că schimbările legislative intervenite în ultimii ani în
domeniul achizițiilor publice, prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2018
pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de
contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri
publice, precum și în domeniul contribuțiilor fiscal-bugetare, au generat costuri
suplimentare.

Sursa de finanțare a societății o constituie cota forfetară de 5%, conform
prevederilor art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind
înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu
modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
percepută de C.N.I. din valoarea devizului și destinată acoperirii cheltuielilor
efectuate doar pentru realizarea obiectivelor de investiții din cadrul programului
derulat, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Aceste cheltuieli se cuprind în
devizul general pentru obiectivele de investiţii şi se încasează după semnarea
contractelor de achiziție publică, în conformitate cu procedurile interne. În
ultimii ani, volumul de investiţii derulate şi implementate prin C.N.I. S.A. a
crescut foarte mult și de asemenea, a crescut complexitatea și diversitatea
acestora. Dacă până în anul 2013, C.N.I. S.A. implementa în proporție de 80%
proiecte tip prin intermediul programelor derulate, începând cu 01.09.2014 au
fost adăugate noi programe (complexuri sportive, instituţii de învăţământ
superior de stat, unităţi sanitare din mediul urban, investiții în infrastructura
instanțelor judecătorești, precum și alte obiective de interes public sau social în
domeniul construcţiilor), iar proiectele din cadrul acestora au particularitățile și
specificul lor, necesitând o durată mai mare de promovare și implementare și un
volum mai mare de muncă efectuat de personal cu înaltă calificare. De
asemenea, sumele alocate de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivelor de
investiții din cadrul programelor implementate au crescut în perioada 2015-2019
față de anii 2012-2013, chiar și cu 600%. Pe de altă parte, pe piața muncii,
salariul minim pe economie a crescut față de anul 2012 cu 328,5%, respectiv de
la 700 de lei în 2012 la 3000 de lei în 2019, in ramura constructii, fapt ce a
impus o majorare și asupra celorlalte categorii de salarii, iar indicele prețurilor
de consum pentru perioada august 2001 (data la care au fost calculate
cheltuielile forfetare) – iunie 2019 a crescut cu 282,07%. Reiteram faptul ca in
anul 2018 a fost publicata O.U.G. nr. 114 privind instituirea unor masuri in
domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene care modifica,
printre altele, Codul Fiscal si Codul Muncii, oferind facilitati fiscale angajatilor
din domeniul constructiilor. O prima modificare este cea referitoare la salariul
minim aplicabil salariatilor din domeniul constructiilor. Astfel, in perioada 1
ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul constructiilor, salariul de
baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in bani, fara a include
sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de
lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 17,928 lei/ora.

Diversificarea activității C.N.I. începând cu anul 2014 a condus și la creșterea
numărului de salariați, pe de o parte, iar pe de altă parte complexitatea
obiectivelor de investiții a necesitat angajarea de arhitecți, proiectanți, ingineri
pe diverse specialități cu mare experiență, fiecare din proiectele gestionate de
C.N.I. având un grad mare de complexitate, fie că vorbim de spitale, stadioane,
sedii tribunale și judecătorii, sedii de parchete sau alte instituții publice etc. În
plus de aceasta, începând cu anul 2018, prin intrarea în vigoare a Hotărârii



Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru
anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii
finanţate din fonduri publice, C.N.I. trebuie să asigure pentru contractele
implementate Supervizorul, care este un operator economic sau o echipă din
cadrul său. Angajarea acestor specialiști a necesitat un efort salarial mărit într-o
piață a forței de muncă în care lipsa personalului de specialitate în construcții
este acută, iar fidelizarea personalului se poate face numai printr-un pachet
salarial corespunzător. Creșterea numărului de obiective a determinat creșterea
numărului de șantiere și concomitent creșterea numărului de deplasări în
teritoriu în vederea urmăririi lucrărilor. Acest fapt a determinat creșterea
cheltuielilor cu deplasările, cu combustibilul și parcul auto al companiei,
cheltuieli care sunt suportate tot din cota forfetara de 5%. Ținând cont strict de
noile impuneri legislative ce cad în sarcina investitorului prevăzute de Hotărârea
Guvernului nr. 1/2018, C.N.I. a procedat la înființarea unui departament de
supervizori în cadrul societății, cu atribuții prevăzute de actul normativ, unde a
prevăzut 7 posturi cu un salariu mediu de 10424,02 lei/ salariat/lună, încărcând
astfel bugetul de venituri proprii al societății cu suma 875,62 mii lei/an. Or,
raportându-ne la cheltuielile cu personalul aprobate prin Hotărârea nr. 308/2019
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății
Comerciale Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., în sumă totală de
24811,59 mii lei, se observă că aceste noi cheltuieli ce cad în sarcina C.N.I.,
reprezintă un procent de 3,53% din cheltuielile totale prevăzute pentru personal.
C.N.I. a primit credite de angajament în anul 2019 în sumă totală de
1.191692,90 mii lei, ceea ce a presupus o activitate intensă pentru promovarea
indicatorilor tehnico-economici și contractarea lucrărilor de investiții, ținând
cont și de faptul că prin C.N.I. se realizează 4 stadioane de fotbal cuprinse în
programul UEFA pentru Campionatul European de Fotbal 2020, stabilite de
către Guvernul României ca obiective de interes public și de importanță
națională. Acest lucru nu permite diminuarea activității, ci, din contră, o
accelerare a acesteia raportat la angajamentul României pentru EURO 2020.
Mai mult decât atât, unele investiții aprobate conform prevederilor legale și

derulate de C.N.I. au avut la baza standarde de cost în domeniul construcțiilor
aferente anului 2009 și nu unele actualizate la  nivelul anului 2019. Pe cale de
consecință, veniturile proprii ce stau la baza desfășurării activității C.N.I. se
încasează la nivelul pieței din domeniul construcțiilor din anul 2009.
De asemenea, ca urmare a modificării aduse Legii nr. 10/1995 privind calitatea
în construcții prin Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, este necesară modificarea art. 7 alin.
(1) lit.e) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2001, cu modificările și completările
ulterioare și abrogarea art. 2 alin. (4) din anexa nr. 3 la aceasta, pentru
armonizarea legislativă. Prin această modificare, pe lângă cele menționate
amterior, se urmărește obținerea unei execuții bugetare echilibrate la capitolul
“venituri proprii ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei
Publice” degrevându-se astfel bugetul de stat de la plata anumitor categorii de
lucrări pentru a căror finanțare se vor utiliza aceste venituri.
Având în vedere faptul că modificările care fac obiectul proiectului de
ordonanța nu stabilesc obligații suplimentare autorităților administrației publice
locale care au calitatea de beneficiari ai obiectivelor de investiții derulate de
către C.N.I. SA, contribuțiile financiare ale acestora din bugetele locale nefiind
afectate de perceperea cotei forfetare de către C.N.I. SA nu este necesară
parcurgerea etapei de consultare prevăzută de Hotărârea Guvernului nr.
521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările ulterioare, la



elaborarea proiectelor de acte normative.
In ceea ce priveste majorarea cu 3 puncte procentuale a cotei forfetare, aceasta
nu implica automat o majorare a cheltuielilor bugetare aprobate prin Legea
bugetului de stat si evidentiate in fisa obiectivului/proiectului/categoriei de
investitii, anexa la buget, din urmatoarele considerente:

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice realizeaza prin
Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. «Programul naţional de
construcţii de interes public sau social», si asigura finantarea acestuia, în limita
fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, conform prevederilor legale în
vigoare;
Acest program reprezinta o serie de actiuni multianuale ce au ca scop realizarea
obiectivelor de investitii de interes public sau social incluse in program, in
limitele de finantare aprobate;
Obiectivele de investitii sunt cuprinse in Program numai cu respectarea
prevederilor art.43 din Legea finantelor publice nr. 500/2002. Ulterior aprobarii
si includerii acestora in program, in implementarea Programului, C.N.I. aplică
procedurile de achiziţie publică, conform art.6 alin. (3) din  O.G.  nr. 25/2001;
In urma aplicării procedurilor de achiziţie publică, în condiţiile legii, se
inregistreaza economii fata de valoarea maximala cu care au fost incluse in
Program. Mai mult decat atat, conform art.1 din anexa 3 la O.G. nr.25/2001,
realizarea obiectivelor de investiţii de natura celor care se execută în cadrul
Programului naţional de construcţii de interes public sau social este facultativa,
de unde rezulta ca, in cazul in care finantarea nu poate fi asigurata in limitele de
cheltuieli aprobate, nu vor fi introduse proiecte de investitii noi.
Avand in vedere toate aceste considerente, apreciem  ca majorarea cotei
forfetare de la 5% la 8% din valoarea devizului obiectivelor/proiectelor de
investiții ce se va reflecta individual pe fiecare obiectiv de investiții în parte, se
va încadra în creditele bugetare și de angajament aprobate prin legile bugetare
anuale pentru Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social
(P.N.C.I.P.S.).

2. Schimbări
preconizate

În vederea unei bune desfășurări a activității, pentru a se asigura în conditii
optime asistența tehnică în pregătirea și derularea programelor de investiții,
având în vedere complexitatea investițiilor și mărirea numărului de personal al
C.N.I. SA, se propune creșterea de la 5% la 8% a cotei forfetare C.N.I. din
valoarea devizului general al investițiilor.
Această majorare care se adaugă la valoarea investiției și se încasează de C.N.I.
la semnarea contractului și ulterior pe parcursul execuției lucrărilor, este impusă
în principal de creșterea costului în asigurarea managementului investiției din
partea investitorului/beneficiarului, costuri fără de care nu pot fi realizate
investițiile în condițiile legislației in domeniu. Pe piața liberă, aceste activități
sunt realizate de societăți independente specializate pe un singur tip de servicii
(diriginți de șantier între 1%-3%, supervizori - circa 1000 euro/zi, manageri de
proiect între 10%-20% , etc) cu costuri mult mai mari, majorând valoarea
investiției cu mult peste acest procent.

Astfel, la articolul 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind
înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
alin. (4) se modifica după cum urmează:



,,Art. 8
………………………………………………………………………………….
(4) Pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de C.N.I. cu activităţile necesare
realizării obiectivelor de investiţii, în devizul general al lucrării se vor prevedea
cheltuieli forfetare în cuantum de 8% din valoarea devizului. Aceste sume
constituie venituri proprii ale C.N.I.”
Prevederile art. 8 alin. (4), astfel cum vor fi modificate prin prezentul proiect,
urmează a se aplica și obiectivelor de investiții aflate în curs de derulare la data
intrării în vigoare a actului normativ, diferențiat în funcție de stadiul
implementării obiectivelor de investiții, cu respectarea principiului
neretroactivității legii, a drepturilor contractuale ale factorilor implicați în
implementarea investițiilor. Aplicarea procentului de 8%, reprezentând
cheltuieli forfetare se va face, în măsura în care acest lucru este posibil, conform
clauzelor contractelor de achiziție publică încheiate, exclusiv restului rămas de
executat, determinat la data intrării în vigoare a prezentului proiect  de act
normativ. Formularea alineatului (3) al art.II din prezentul proiect a avut în
vedere  principiului forţei obligatorii a contractului, instituit prin dispozițiile art.
1270 alin. (1) și (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, prin instituirea unei posibilități, și nu a
unei obligații, de a proceda la actualizarea devizului general pentru restul rămas
de executat la data intrării în vigoare a proiectului de act normativ, posibilitate
care, pentru a deveni realitate, trebuie să întrunească condiția obligatorie a
acordului prealabil al operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul de
achiziție publică de lucrări. Astfel, în lipsa acordului prealabil constatat prin act
adițional  la contractul de achiziție publică, prin care părțile convin inclusiv
asupra valorii actualizate a devizului (devizul general actualizat va deveni parte
a contractului de achiziție publică și va înlocui devizul anterior, conform legii),
nu se poate proceda la actualizarea devizului general și, după caz, la reaprobarea
indicatorilor tehnico-economici, contractul de achiziție publică și, implicit,
indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții, rămânând în forma
convenită/aprobată anterior intrării în vigoare a proiectului de ordonanță de
urgență.
Astfel, prin prezentul proiect se propun următoarele:
(1) În cazul obiectivelor de investiții pentru care au fost aprobați indicatorii
tehnico-economici și nu sunt încheiate contracte de achiziție publică de lucrări,
se va proceda la actualizarea devizului general și la reaprobarea indicatorilor
tehnico-economici, în condițiile legii.
(2) În cazul obiectivelor de investiții pentru care au fost aprobați indicatorii
tehnico-economici și sunt încheiate contracte de achiziție publică de lucrări, se
poate proceda la actualizarea devizului general pentru restul rămas de executat
la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, și, după caz, la reaprobarea
indicatorilor tehnico-economici, în condițiile legii, cu condiția existenței
acordului prealabil al operatorului economic, parte a contractului de achiziție
publică de lucrări.
Precizăm faptul că, prin măsura propusă prin prezentul act normativ se dorește
acordarea posibilității C.N.I. de a actualiza devizele generale, pentru cheltuielile
forfetare ale societății, cu noul procent 8% din valoarea devizelor, constituite în
condițiile legii, pentru toate contractele aflate în curs de execuție la data
aprobării prezentului act normativ.
În acest sens se impune să menționăm că, începând cu 01.09.2014, C.N.I. a



acordat consiliere și sprijin tuturor autorităților publice centrale sau locale,
inclusiv a realizat obiective de investiții aferente subprogramelor nou introduse,
generând cheltuieli pentru a căror acoperire este necesară majorarea cotei de
până la 8%.
La art. 7 alineatul (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind

înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică și va avea următorul cuprins:
„lit. e) venituri proprii constituite potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr.
10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și
completările ulterioare”
La anexa nr. 3 „Programul național de construcții de interes public sau social”
alin. (4) al art. 2 se abrogă. Prin această intervenție legislativă nu sunt afectate
raporturi sau situații juridice născute sub vechea reglementare, dar care nu și-au
produs în întregime efectele până la data intrării în vigoare a actualei
reglementări.

3.Alte informaţii Nu au fost identificate.

Secţiunea a 3 – a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul
macroeconomic

Nu este cazul

11. Impactul asupra
mediului concurenţial şi
domeniului ajutoarelor de
stat

Nu este cazul

2. Impactul asupra
mediului de afaceri

Nu este cazul

2¹ Impactul asupra
sarcinilor administrative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2² Impactul asupra
întreprinderilor mici şi
mijlocii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Impactul social Nu este cazul
4. Impactul asupra

mediului
Nu este cazul

5. Alte informaţii Nu au fost identificate.

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)
- în mii lei (RON) -

Indicatori Anul   curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani
1 2 3 4 5 6 7



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

Nu este cazul.

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

Nu este cazul.

3.Impact financiar, plus/minus,
din care:
a) buget de stat
b) bugete locale

Nu este cazul.

4.Propuneri pentru acoperirea
creşterii cheltuielilor bugetare

Nu este cazul.

5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare

Nu este cazul.

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

Nu este cazul.

7. Alte informaţii Nu determină impact suplimentar asupra cheltuielilor
bugetului de stat. Majorarea cotei forfetare de la 5% la 8%
din valoarea devizului obiectivelor/proiectelor de investiții
se va reflecta individual pe fiecare obiectiv de investiții în
parte și se va încadra în creditele bugetare și de angajament
aprobate prin legile bugetare anuale pentru Programul
Național de Construcții de Interes Public sau Social
(PNCIPS). Modificarea propusă prin proiect, nu conduce la
majorarea limitelor creditelor bugetare și de angajament
aferente programului, ci la o redimensionare a categoriilor
de cheltuieli în cadrul obiectivelor de investiții.

Secţiunea a 5 – a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare
pentru aplicarea prevederilor
proiectului de 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

- Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea
Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A.,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică;

1¹. Compatibilitatea proiectului de
act normativ cu legislația în
domeniul achizițiilor publice

Proiectul de act normativ este compatibil cu legislaţia în
domeniul achiziţiilor publice şi al concesiunilor de lucrări
şi servicii.

2. Conformitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia comunitară în
cazul proiectelor ce transpun
prevederi comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Măsuri normative necesare
aplicării directe a actelor normative
comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

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

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

5. Alte informaţii Nu au fost identificate.

Secţiunea a 6 – a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu
organizaţiile neguvernamentale, institute de cercetare şi
alte organisme implicate

Nu este cazul.

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

Nu este cazul.

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

Nu este cazul

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

Proiectul de act normativ nu se referă
la acest subiect.

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

Prezentul proiect de act normativ
necesită avizul Consiliului
Concurenţei.



e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii După îndeplinirea procedurii de

avizare interministerială proiectul de
act normativ va fi transmis
Secretariatului General al
Guvernului.

Secţiunea a 7 – a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act

normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire la
necesitatea elaborării proiectului de act
normativ.

A fost îndeplinită procedura prevăzută de Legea nr.
52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată.
Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de
art. 7 alin. (1) din Regulamentul privind
procedurile, la nivelul Guvernului pentru
elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de
documente de politici publice, a proiectelor de acte
normative, precum şi a altor documente, în vederea
adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 561/2009.

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

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

3. Alte informaţii Nu au fost identificate.

Secţiunea a 8 - a
Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a
proiectului de act normativ de către
autorităţile administraţiei publice centrale
şi/sau locale - înfiinţarea unor noi
organisme sau extinderea competenţelor
instituţiilor existente

Nu este cazul.

2. Alte informaţii Nu au fost identificate.



Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Ordonanţă a Guvernului
pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei
Nationale de Investiții "C.N.I." - S.A. care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele
interesate, şi pe care îl supunem spre aprobare.

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

VASILE-DANIEL SUCIU

AVIZĂM FAVORABIL

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE,
VICEPRIM-MINISTRU, INTERIMAR

EUGEN ORLANDO TEODOROVICI

MINISTRUL JUSTIȚIEI

ANA BIRCHALL
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