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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la Hotărârea Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 

nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea 

Holocaustului din România „Elie Wiesel” 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

Hotărâre pentru  modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind 

înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie 

Wiesel” 

 

Secţiunea a 2-a 

 Motivul emiterii actului normativ  

1. Descrierea situaţiei actuale 

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de 

reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte 

normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, s-a dispus 

coordonarea de către secretarul general al Guvernului a Institutului Național pentru 

Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel”, instituție cu personalitate juridică, 

finanțată din fonduri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul 

Secretariatului General al Guvernului. 

Potrivitdispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului 

Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Institutul este 

instituție publică cu personalitate juridică aflată în coordonarea Primului-Ministru, prin 

Cancelaria Primului-Ministru. 

Pentru realizarea obiectului de activitate, Institutul are, printre alte atribuții, și cele privind  

organizarea de manifestări ştiinţifice consacrate Holocaustului, contribuind la 

reprezentarea cercetării naţionale în acest domeniu în întâlnirile ştiinţifice internaţionale, 

precum și organizarea şi sprijinirea realizării de acţiuni culturale şi educaţionale privind 

Holocaustul. 

Prin raportul de audit public intern din cadrul Secretariatului General al Guvernului s-a 

recomandat Institutului să introducă în actul normativ de organizare și funcționare 

precizări referitoare la categoriile de cheltuieli ce pot fi angajate și efectuate pentru 

realizarea unor asemenea activități. 

Potrivit dispozițiilor art.6 din Hotărârea Guvernului nr. 902/2005, pe lângă Institut se 

organizează și funcționează Consiliul științific, respectiv Colegiul de onoare, fără a se 

preciza atribuțiile celor două organisme. 

2. Schimbări preconizate 

 

Prin prezentul proiect de act normativ se actualizează prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

902/2005 cu cele din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012, Institutul Naţional 

pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel» fiind definit ca instituţie 

publică cu personalitate juridică, coordonată de secretarul general al Guvernului. 

 

Totodată, în vederea realizării de acţiuni culturale şi educaţionale privind Holocaustul, se 
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stabilesc se pot acoperi următoarele cheltuieli: 

a. Cazare și masă în unități hoteliere și pensiuni turistice, categoria 3 stele, 

transport, pentru participanții la acțiunile, programele și proiectele realizate 

individual sau în parteneriat. Numărul maxim de participanți și invitați la 

acțiunile, programele și proiectele realizate individual sau în parteneriat poate fi 

de max. 100 de persoane. Baremul maxim al cheltuielilor pentru masă este de 

90 lei/zi/persoană, apa, ceai sau cafea la un barem de 6,50 lei/persoană/zi; 

b. Premii, onorarii, achiziții de bunuri și servicii, inclusiv servicii de organizare a 

expozițiilor, târgurilor, seminariilor, spectacolelor, conferințelor, congreselor, 

amenajarea spațiilor unde acestea se desfășoară; prin premii se înțeleg 

următoarele categorii de produse: bani, obiecte culturale, obiecte produse de 

către Institut; 

c. Editare, tipărire, multiplicare, difuzare, traducere, realizarea de obiecte 

promoționale, filme documentare și filme artistice de scurtmetraj, servicii de 

publicitate în mass-media și pe internet, consultanță în gestionarea și evaluarea 

proiectelor, consultanță în relații cu publicul, realizarea de campanii de 

informare publică și promovarea imaginii, operațiuni de multiplicare/printare 

multimedia, materiale promoționale, abonamente, chirie și alte servicii. 

 

   O altă măsură are în vedere stabilirea atribuțiilor Consiliului științific al Institutului,cu 

rolul de a stabili obiectivele de activitate ale Institutului și de a aviza rapoartele acestuia, 

respectiv ale Colegiului de onoare, care urmează să acționeze ca o interfață între Institut și 

membrii societății civile din țară sau din străinătate, având rol de reprezentare. 

Totodată, prin proiectul de act normativ se aprobă și structura organizatorică a Institutului. 

3. Alte informaţii 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

 

1.  Impactul macro – economic 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.  

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 

Prezentul act normative nu se referă la acest subiect. 

     2.  Impactul asupra mediului de afaceri 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

     3. Impactul social 

     Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii 

 

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) 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

- în mii lei - 
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Indicatori 
Anul 

curent 
Următorii  patru ani 

Media 

pe 

cinci 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

    (i) cheltuieli de 

personal 

    (ii) bunuri si servicii 

b) bugete locale: 

    (i) cheltuieli de 

personal 

    (ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

    (i) cheltuieli de 

personal 

    (ii) bunuri si servicii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

 

 

 

  

        

5. Propuneri pentru a           
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compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

 

6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

 

          

7. Alte informaţii 

 

 

Secţiunea a 5 - a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

     1. Proiecte de acte normative suplimentare: 

     Nu este cazul.  

 

     2. Compatibilitatea prezentului act normativ cu legislaţia comunitară în materie 
     Nu este cazul. 

 

     3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente 
     Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

     4. Evaluarea conformităţii 
     Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

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

angajamente 

     Nu este cazul. 

 

     6. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 6 - a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

     1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii 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 prezentului 

act normativ 
     Nu este cazul. 
     3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 

actul 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. 
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     4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

     Nu este cazul. 

     5. Informaţii privind avizarea de către: 

     a) Consiliul Legislativ 

     b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

     c) Consiliul Economic şi Social 

     d) Consiliul Concurenţei 

     e) Curtea de Conturi 

 

     6. Alte informaţii 

Secţiunea a 7- a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea prezentului de act normativ 

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

normativ 

Prezenta Notă de fundamentare și Proiectul de H.G. au fost publicate pe site-ul Institutului 

Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel”.  

     2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării prezentului act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice 

     Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

     3. Alte informaţii 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

     1. Măsurile de punere în aplicare a actului normativ de către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor 

instituţiilor existente 

 

     2. Alte informaţii 

 
Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului 

Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”. 
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