Secţiunea 1
Titlul actului normativ
HOTĂRÂRE DE GUVERN
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518 /1995 privind
unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii prezentului act normativ
1.Descrierea situaţiei actuale
În prezent, drepturile de care beneficiază personalul din sectorul bugetar pe
perioada deplasărilor/delegărilor în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu
caracter temporar sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr.518/1995 privind
unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările
ulterioare.
Astfel, potrivit art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.518/1995, cu modificările și
completările ulterioare, drepturile în valută sunt :
a) o indemnizaţie zilnică în valută, denumită în continuare diurnă, în vederea
acoperirii cheltuielilor de hrană, a celor mărunte uzuale, precum şi a costului
transportului în interiorul localităţii în care îşi desfăşoară activitatea;
b) o sumă zilnică în valută, denumită în continuare plafon de cazare, în limita
căreia personalul trebuie să-şi acopere cheltuielile de cazare.
Sumele în valută cuvenite personalului, în condiţiile stabilite prin Hotărârea
Guvernului nr.518/1995, se acordă sub formă de avans, iar justificarea sumelor
cheltuite în valută, cu excepţia celor reprezentând drepturile de diurnă, se face pe
bază de documente şi se aprobă de către conducătorii unităţilor trimiţătoare.
Procedura actuală de decontare a cheltuielilor de cazare presupune existenţa
documentelor justificative, un mecanism care, în prezent, îngreunează şi chiar
anulează deplasarea externă, în special în cazurile în care deplasările externe au
caracter de urgenţă (în mod consecutiv, de la o zi la alta).
2.Schimbări preconizate
Prin prezentul proiect, se propune reglementarea acordării personalului trimis în
străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, a unei
indemnizaţii zilnice în valută, denumită indemnizaţie de deplasare, care este
compusă din:
a) o sumă zilnică , denumită în continuare diurnă, în vederea acoperirii
cheltuielilor de hrană, a celor mărunte uzuale, precum şi a costului transportului în
interiorul localităţii în care îşi desfăşoară activitatea;
b) o sumă zilnică, denumită în continuare indemnizație de cazare, în limita

căreia personalul trebuie să-şi acopere cheltuielile de cazare. Prin cheltuieli de
cazare se înţelege, pe lângă tarifele sau chiria plătite, şi eventualele taxe obligatorii
pe plan local, precum şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.
Justificarea sumelor cheltuite în valută, cu excepţia celor reprezentând
indemnizația de deplasare, se face pe bază de documente şi se aprobă de către
conducătorii unităţilor trimiţătoare; în cazul cheltuielilor medicale este necesar şi
avizul policlinicii de specialitate.
De asemenea, pentru personalul care participă la misiuni cu caracter temporar
care impun cazare la anumite hoteluri/locații din motive de securitate sau
reprezentare, indemnizația de cazare se acordă la nivelul corespunzător tarifelor
practicate de către hotelurile în care au loc manifestările respective, pe baza
comunicării primite din partea organizatorilor sau a reprezentanţelor României din
ţările respective, cu aprobarea de către conducerile unităţilor trimiţătoare iar aceste
sume se justifică pe bază de documente.
Această modificare va avea aplicabilitate şi în cadrul programelor cu finanțare
nerambursabilă din partea UE ceea ce va conduce la economii prin reducerea
costurilor administrative.
Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 549/2013 privind Sistemul
European de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană, cheltuielile cu
salariile cuprind toate salariile şi indemnizaţiile, în bani sau în natură, plătite unui
angajat în schimbul muncii prestate de acesta în cursul unei perioade contabile.
Includerea sumelor acordate pentru cazare în cuantumul indemnizaţiei de
deplasare de care beneficiază personalul român trimis în străinătate pentru
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, vor trebui evidenţiate în bugetele
ordonatorilor de credite la titlul “Cheltuieli de personal”. Întrucât aplicarea
proiectului presupune modificări în structura economică a bugetelor instituțiilor și
autorităților publice, fapt care se poate realiza numai cu ocazia rectificării legilor
bugetare, se propune ca prevederile proiectului de hotărâre să intre în vigoare la 1
septembrie 2015.
Propunerea clarifică situațiile specifice anumitor deplasări astfel încât să nu se
acorde în mod nejustificat drepturi de cazare, precum situația în care deplasarea în
mijlocul de transport se face pe timpul nopţii sau pe distanţe care nu necesită
cazare.
3. Alte informaţii

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al prezentului act normativ
1. Impact macro-economic
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

1^1 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Impact asupra mediului de afaceri
Nu este cazul.
3.Impact social
4. Impact asupra mediului
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Alte informaţii
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)
Indicatori

Anul
curent

- în milioane lei (RON) Următorii patru ani
Media
pe patru
ani
3
4
5
6
7

1
2
1. Modificări ale veniturilor
bugetare, în plus/minus
2.
Modificări
ale
cheltuielilor bugetare, în
plus/minus
3. Impact financiar,
plus/minus
4. Propuneri pentru
acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a
compensa
reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea
modificărilor veniturilor
şi/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţii
Aplicarea prevederilor proiectului de act normativ nu
conduce la majorarea cheltuielilor publice, întrucât se
păstrează nivelurile diurnei și plafoanelor de cazare
aprobate în prezent.

Secţiunea a 5-a
Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului act
normativ:
Nu este cazul.
2. Conformitatea prezentului act normativ cu legislaţia comunitară în materie cazul
proiectelor ce transpun prevederi comunitare
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare.
Nu este cazul.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg angajamente
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
6. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului 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 prezentului act
normativ
Nu este cazul.

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în
care prezentul 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.
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
Prezentul 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
e) Curtea de Conturi
Proiectul de act normativ va fi supus avizului Consiliului Legislativ.
6. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea prezentului act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului act
normativ
Prezentul act normativ a fost elaborat cu aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică
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 prezentului act normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea competenţelor instituţiilor existente
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informaţii
Nu este cazul.
Faţă de cele prezentate a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a
Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995
privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, pe care îl supunem spre aprobare.
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