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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 
 
 

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de 
privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor 
Statului pe anul 2016. 

 

Secţiunea a 2 –a - Motivul emiterii actului normativ  

1. Descrierea situaţiei actuale 
 

Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
88/1997 privind privatizarea societăţilor 
comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, 
cu modificările şi completările ulterioare si 
ale art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea 
Departamentului pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului, 
stabilirea unor măsuri de eficientizare a 
activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în 
condiţii de profitabilitate a activităţii 
operatorilor economici cu capital de stat, 
pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor ce decurg din calitatea de 
acţionar a statului la anumiţi operatori 
economici, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 123/2015, bugetul 
de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de 
privatizare al Departamentului pentru 
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor 
Statului este supus spre aprobare Guvernului 
României. 
Departamentul pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului este 
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instituţie publică cu personalitate juridică, în 
subordinea Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de 
Afaceri, care exercită în numele acestuia, 
calitatea de instituţie publică implicată în 
privatizare, precum şi drepturile şi obligaţiile 
ce decurg din calitatea de acţionar al statului 
privind administrarea, reorganizarea şi/sau 
restructurarea operatorilor economici aflaţi în 
portofoliul  Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de 
Afaceri. 

1^1 In cazul proiectelor de acte 
normative care transpun legislaţia 
comunitară sau creează cadrul 
pentru aplicarea directă a acesteia 
  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

2. Schimbări preconizate Scopul actului normativ îl constituie 
asigurarea cadrului legislativ necesar 
activităţii de privatizare desfăşurată de 
Departamentul pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului în anul 
2016. 
În bugetul de venituri şi cheltuieli aferent 
activităţii de privatizare al Departamentului 
pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului s-au prevăzut: 
 
 I. Venituri totale în sumă de 66.458 mii lei, 
din care: 
 

• 56.000 mii lei venituri din privatizare 
La preliminarea acestor venituri s-au 

avut în vedere sumele rezultate din vânzarea 
pachetelor de acţiuni deţinute la S.C. 
SANEVIT 2003 S.A., S.N. PLAFAR S.A. şi 
S.C. Santierul Naval Mangalia S.A.. 

Precizăm că, S.C. SANEVIT 2003 S.A. 
a fost lansată la privatizare în anul 2015, dar 
nu a fost inregistrată nicio ofertă de 
cumpărare. În cursul trimestrului I al anului 
curent se va lansa o noua ofertă de vânzare a 
întregului pachet de acţiuni deţinut de statul 
român prin Ministerul Economiei, Comerţului 
şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. 
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•    10.458 mii lei alte venituri din 
proprietate 

La preliminarea acestor venituri s-au 
avut în vedere veniturile obţinute din 
vânzarea caietelor de sarcini, a dosarelor de 
prezentare, a taxelor de participare la licitaţii, 
a taxelor de acces la date şi informaţii în 
sumă de 5.000 mii lei, precum şi veniturile 
obţinute în instanţă în baza Sentinţei civile 
6738/2012, pronunţată în Dosarul 
51991/3/2011, a Deciziei civile nr. 
1264/2014, pronunţată în Dosarul 
50621/3/2009 şi a Sentinţei civile nr. 
1034/2013, pronunţată in Dosarul 
133/99/2010  reprezentând penalităţi aferente 
nerealizării obligaţiilor postrivatizare în sumă 
de 5.458 mii lei. 

 
II. Cheltuielile totale în sumă de 66.458 mii 
lei, din care: 

• Cheltuieli de administrare, privatizare de 
30.884 mii lei, constituite din:  
 

○ Cheltuielile legate de plata 
onorariilor pentru consultanţi, agenţi de 
privatizare sau firme de avocatură şi cele 
pentru pregătirea şi realizarea privatizării 
societăţilor comerciale, estimate la 9.515 mii 
lei.  

Pentru realizarea proceselor de 
privatizare derulate în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare şi având în 
vedere specificul operatorilor economici din 
portofoliul Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de 
Afaceri, se impune selectarea unor firme de 
specialitate atât in acordarea consultanţei 
juridice în domeniul privatizării, cât şi 
selectarea unor firme specializate în evaluarea 
agenţilor economici din portofoliu.  

La determinarea acestor cheltuieli s-au 
avut în vedere: 

- plata societăţilor civile profesionale de 
avocatură care asista Departamentul pentru 
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor 
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Statului în derularea proceselor de vânzare a 
pachetelor de acţiuni deţinute la S. SANEVIT 
2003 S.A., S.N. PLAFAR S.A. şi S.C. 
Santierul Naval Mangalia S.A. şi S. 
OLTCHIM S.A. (societate la care procesul de 
vânzare a participaţiilor acesteia la 
OLTCHIM SPV, potrivit planului de 
reorganizare aprobat, nu este prevăzut a se  
finaliza în anul 2016), precum şi de  atragere 
de investiţii la S. CUPRU MIN S.A., estimate 
la 4.600 mii   lei; 

- plata firmelor de avocatură care acordă 
consultanţă de specialitate necesară 
valorificării creanţelor deţinute asupra 
societăţilor la care Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri 
este acţionar în numele statului român, de 
către alte instituţii publice, regii autonome, 
ori societăţi cu capital majoritar sau integral 
de stat, estimate la 690 mii   lei; 

- alte activităţi necesare şi premergătoare 
realizării privatizării, administrării, respectiv 
publicarea anunţurilor privind oferta de 
vânzare, realizarea spoturilor şi a clipurilor 
publicitare, organizarea simpozioanelor 
pentru a face publică oferta de privatizare a 
Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cheltuieli cu 
taxe de timbru, cauţiuni, traduceri, legalizări, 
cheltuieli servicii curierat, cheltuieli cu 
citarea prin publicitate a părtilor în dosarele 
instrumentate de Departamentul pentru 
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor 
Statului, şi altele asemenea, estimate la 4.225 
mii   lei. 

 
○ Cheltuielile pentru rapoarte de 

evaluare realizate în procesul de privatizare şi 
postprivatizare, pentru expertize, cauţiuni, 
evaluări în litigii, onorarii executori 
judecătoreşti, documentaţii pentru obţinerea 
avizului de mediu, precum şi alte asemenea 
cheltuieli estimate la 965 mii lei. La 
preliminarea acestei sume s-a avut în vedere 
situaţia economico-financiară actuală dificilă 
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a unor agenţi economici din portofoliul 
Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri care sunt în 
imposibilitatea de a susţine financiar aceste 
costuri, obligativitatea întocmirii acestor 
rapoarte în vederea privatizării acestora, 
precum şi necesitatea efectuării unor 
expertize şi evaluări în cadrul procesului de 
administrare eficientă a participaţiilor 
deţinute de statul român prin Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu 
Mediul de Afaceri. De asemenea, la stabilirea 
acestei sume s-au avut în vedere cheltuielile 
cu onorariile executorilor judecătoreşti pentru 
executarea hotărârilor judecătoreşti favorabile 
Departamentului pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului şi alte 
cheltuieli de executare, taxe de arbitraj, 
cheltuieli cu traducerea cererilor de chemare 
în judecată şi a înscrisurilor în litigiile în care 
Departamentul pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului se 
judecă, cheltuieli expertize în litigiile S.C. 
AMTECK INVESTITII S.R.L., S.C. RINA 
SIMTEX ORGANISMUL DE 
CERTIFICARE S.R.L., cheltuieli cu citarea 
prin publicitate a părţilor în dosarele 
instrumentate de instituţia noastră,  precum şi 
cheltuieli legate de alte eventuale litigii a 
căror declanşare se va dovedi necesară; 

 
        ○ Costuri implicate de dizolvarea 
voluntară şi lichidarea societăţilor comerciale, 
estimate la 1.221 mii lei.  
Situaţia economică precară a unor operatori 
economici din portofoliul Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu 
Mediul de Afaceri ( S. OLTCHIM S.A., S. 
ROMPLUMB S.A., S. IPIU CONSULTING 
ENGINEERING S.A., S. MOLDOMIN S.A., 
S. REMIN S.A, S. MINBUCOVINA S.A., S. 
CONSTRUCŢII AERONAUTICE S.A., 
HOTEL COTA 1400 S.A., CIUCAŞ S.A., 
CARMEN SILVA S.A., PREDEAL S.A. 
aflate in diferite stadii de dizolvare şi 
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lichidare) justifică angajarea de astfel de 
cheltuieli de către Departamentul pentru 
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor 
Statului. Suma include şi indemnizaţiile 
cuvenite administratorilor speciali numiţi 
conform Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, precum şi contribuţiile aferente 
acestora. 
 

○ Cheltuieli legate de plata serviciilor 
contractate cu un expert independent, 
persoană fizică sau juridică specializată în 
recrutarea resurselor umane, conform 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului. nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind 
înfiinţarea Departamentului pentru 
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor 
Statului, stabilirea unor măsuri de 
eficientizare a activităţii de privatizare pentru 
dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a 
activităţii operatorilor economici cu capital 
de stat, pentru exercitarea drepturilor şi 
îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din 
calitatea de acţionar a statului la anumiţi 
operatori economici, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 123/2015, precum şi a prevederilor 
Acordului Stand-By de tip preventiv încheiat 
de România cu Fondul Monetar Internaţional, 
in suma de 19.183 mii lei. Suma include şi 
serviciile de asistenţă cu privire la stabilirea 
limitelor generale ale remuneraţiei fixe, 
identificarea componentelor variabile ale 
remuneraţiei (bonusuri anuale de 
performanţă), la stabilirea criteriilor şi 
obiectivelor de performanţă ale directorului 
general în sistem unitar, respectiv ale 
membrilor directoratului în sistem dualist, 
precum şi cu privire la întocmirea proiectelor 
contractelor de mandat, la societăţile cu 
capital integral sau majoritar de stat, aflate în 
portofoliul Ministerului Economiei, 
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Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de 
Afaceri.  
Principalele societăţi la care urmează să se 
implementeze prevederile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare,  în 
 cursul anului 2016, sunt:  S.N. a SĂRII S.A., 
S.N. a APELOR MINERALE S.A., S. 
SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A., S. 
I.C.E.M. S.A., S. EUROTEST S.A., S. 
CUPRU MIN S.A., S. BĂIŢA S.A., C.N. 
CIR S.A., S. INSTITUTUL DE 
PROIECTARI CHIMICE IPROCHIM S.A., 
S. COMPANIA PENTRU INVESTIŢII ÎN 
TURISM S.A., S. NEPTUN-OLIMP S.A., 
precum şi la filialele C.N. 
TRANSELECTRICA S.A.   
Totodată, la C.N. TRANSELECTRICA S.A. 
unde recrutarea şi selectarea administratorilor 
a fost făcută în anii anteriori, sunt înregistrate 
în acest moment posturi vacante în consiliul 
de supraveghere, şi pe cale de consecinţă este 
necesar să se demareze în cel mai scurt timp 
achiziţia de astfel de servicii în vederea 
ocupării poziţiilor vacante. 

 
 

     • Transferuri interne de 35.574 mii lei care 
reprezintă suma estimată pentru vărsămintele 
din privatizare în contul curent general al 
Trezoreriei Statului, determinată ca diferenţă 
între veniturile prevăzute a se încasa 
(veniturile încasate din privatizare, din 
vânzarea caietelor de sarcini, a dosarelor de 
prezentare, a taxelor de participare la licitaţii, 
a taxelor de acces la date şi informaţii, 
precum şi veniturile din penalităţi 
postprivatizare prevăzute în hotărârile 
judecătoreşti favorabile Departamentului 
pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului) şi cheltuielile 
prevăzute a se realiza în anul 2016, conform 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea 
Fondului naţional de dezvoltare, aprobată 
prin Legea nr. 186/2008, cu modificările şi 
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completările ulterioare şi a art. 11 alin. (5) din  
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
20/2014 privind înfiinţarea Departamentului 
pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului, stabilirea unor 
măsuri de eficientizare a activităţii de 
privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de 
profitabilitate a activităţii operatorilor 
economici cu capital de stat, pentru 
exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor ce decurg din calitatea de 
acţionar a statului la anumiţi operatori 
economici, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 123/2015. 
 
III. Informaţii privind disponibilul aferent 
bugetului activităţii de privatizare 
 
Departamentul pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului reţine 
permanent la dispoziţia sa, conform 
prevederilor art. 11 alin. (5) din  Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind 
înfiinţarea Departamentului pentru 
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor 
Statului, stabilirea unor măsuri de 
eficientizare a activităţii de privatizare pentru 
dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a 
activităţii operatorilor economici cu capital 
de stat, pentru exercitarea drepturilor şi 
îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din 
calitatea de acţionar a statului la anumiţi 
operatori economici, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 123/2015, o sumă reprezentând jumătate 
din cuantumul anual al cheltuielilor prevăzute 
în bugetul său de venituri şi cheltuieli, din 
veniturile încasate din vânzarea acţiunilor şi 
din alte venituri constituite conform legii în 
cursul anului 2016 (veniturile încasate din 
vânzarea caietelor de sarcini, a dosarelor de 
prezentare, a taxelor de participare la licitaţii, 
a taxelor de acces la date şi informaţii, 
precum şi veniturile din penalităţi 
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postprivatizare prevăzute în hotărârile 
judecătoreşti favorabile Departamentului 
pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului). 

Disponibilul în lei aferent activităţii de 
privatizare existent în conturile 
Departamentului pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului la finele 
anului 2016 este în suma de 15.442 mii lei 
fiind compus din: 

- disponibilul la începutul anului 2016 în 
suma de 7.845 mii lei; 
       - disponibilul rămas de restituit de către 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor 
Statului în baza prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 13/2009 privind 
restituirea de către Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului sau orice 
succesor legal al acesteia către 
Departamentul pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului a 
sumelor existente în conturile acestuia la 
data de 31 decembrie 2006, predate conform 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a 
respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 
234/2009, în sumă de 7.597 mii lei. 
Departamentul pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului a 
început demersurile privind executarea silită a 
debitorului Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului. 

 
 
IV. Informatii privind transferurile 

către bugetul de stat 
Prin adoptarea actului normativ propus, 
bugetul de stat va fi alimentat cu 217.653 mii 
lei, din care: 
- 163.280 mii lei dividende preliminate a se 
încasa în anul 2016 de la societăţile aflate sub 
autoritatea Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de 
Afaceri; 
- 4.778 mii lei penalităţi, majorări de 
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întârziere şi dobânzi penalizatoare calculate la 
plata cu întârziere a dividendelor, stabilite de 
către instanţele competente în favoarea 
Departamentului pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului, prin 
hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile;
-  49.202 mii lei creanţă de recuperat conform 
Sentinţei civile nr. 7278/2012, pronunţată în 
Dosarul 729/100/2012/a2 reprezentând 
alocaţia bugetară de care a beneficiat 
Societatea ROMPLUMB S.A. in perioada 
1999-2010;  
- 393 mii lei disponibil constituit conform 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
169/2001 privind utilizarea unor sume 
destinate restructurării şi reorganizării 
agenţilor economici din sectorul producţiei 
de apărare, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 380/2002, rămas de 
restituit de către Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului în baza 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 13/2009 privind restituirea de 
către Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului sau orice succesor legal al 
acesteia către Departamentul pentru 
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor 
Statului a sumelor existente în conturile 
acestuia la data de 31 decembrie 2006, 
predate conform prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare 
a respingerii acesteia prin Legea nr. 
308/2008, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 234/2009. 

3. Alte informaţii Parametrii în care se planifică a se încadra 
indicatorii financiari, aşa cum vor rezulta din 
funcţionarea Departamentului pentru 
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor 
Statului în anul 2016, se stabilesc prin 
aplicarea legislaţiei în vigoare privind 
modalităţile de desfăşurare a activităţii de 
privatizare şi a destinaţiei fondurilor obţinute. 

Secţiunea a 3 –a Impactul socioeconomic al proiectului de act normative 
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1. Impactul macroeconomic Procesul de privatizare derulat de 
Departamentul pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului, precum 
şi administrarea în condiţii de eficienţă a 
participaţiilor statului român concură în mod 
direct la diminuarea implicării statului în 
economie, la suplimentarea veniturilor 
bugetului de stat, precum şi la dezvoltarea 
sectoarelor strategice ale economiei naţionale. 

1^1. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Influenţele asupra mediului de afaceri sunt 
pozitive ca urmare a crearii premiselor de 
dezvoltare a sectoarelor strategice ale 
economiei naţionale şi se pot manifesta atât 
pe orizontală, cât şi pe verticală. 

2^1. Impactul asupra sarcinilor          
administrative                          

Nu au fost identificate. 

2^2. Impactul asupra 
întreprinderilor mici şi mijlocii           

Nu au fost identificate. 

3. Impactul social  Administrarea eficientă a participaţiilor 
statului creează premisele menţinerii locurilor 
de muncă în sectoarele economiei naţionale.  

4. Impactul asupra mediului   Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

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 (5 ani)  

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 

Veniturile totale estimate a se realiza prin 
adoptarea actului normativ sunt în sumă de 
66.458 mii lei, din care venituri din 
privatizare în suma de 56.000 mii lei, precum 
şi alte venituri din proprietate în suma de 
10.458 mii lei. 

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care:  

Cheltuielile prevăzute în buget sunt în sumă 
totală de 66.458 mii lei, din care: cheltuieli de 
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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 

administrare, privatizare în sumă de 30.884 
mii lei şi transferuri interne în sumă de 
35.574 mii lei. 

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

Impactul financiar va fi de plus 217.653 mii 
lei, sumă ce urmează a fi virată la bugetul 
statului. 

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare  

Nu sunt necesare. 

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea  veniturilor bugetare  

Nu sunt necesare. 

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

Nu sunt necesare. 

7. Alte informaţii  Nu sunt necesare. 
 

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 intrãrii în vigoare a 
proiectului de act normativ;                
b) acte normative ce urmeazã a fi 
elaborate în vederea  implementãrii 
noilor dispoziţii; 

Nu e cazul. 

1^1 Compatibilitatea proiectului de 
act normativ cu legislaţia în 

Nu e cazul. 
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domeniul achiziţiilor publice: 
a) impact legislativ – prevederi de 
modificare si completare a cadrului 
normativ in domeniul achizitiilor 
publice, prevederi derogatorii; 
b) norme cu impact la nivelul 
operational/tehnic – sisteme 
electronice utilizate în desfașurarea 
procedurilor de achiziţie publică, 
unitaţi centralizate de achiziţii 
publice, structura interna a 
autorităţii contractante 
2. Conformitatea proiectului de act  
normativ cu legislaţia comunitară în 
cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare     

Nu există legislaţie comunitară specifică 
unică. 

3. Masuri normative necesare 
aplicarii directe a actelor normative 
comunitare 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europeneşi alte documente 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

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

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

6. 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 organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate 

Au fost întreprinse demersurile legale 
prevăzute de art. 7 alin.(1) din Hotărârea 
Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea 
Regulamentului privind procedurile la nivelul 
Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si 
prezentarea proiectelor de documente de 
politici publice, a proiectelor de acte 
normative, precum si a altor documente, în 
vederea adoptării/aprobării. 
Conform Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, proiectul de act 
normativ a fost afişat pe site-ul Ministerului 
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Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu 
Mediul de Afaceri şi al Departamentului 
pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului. 

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  

Actul normativ nu se referă la acest subiect.   

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  

Actul 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  

Actul 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 nu necesită aviz de 
la Consiliul Legislativ,  Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării, Consiliul Economic şi 
Social, Consiliul Concurenţei sau Curtea de 
Conturi.   
 
 

6. Alte informaţii              Nu au fost identificate. 

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 

Au fost intreprinse demersurile legale 
prevăzute de art. 7 alin. (1) din Anexa la 
Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru 
aprobarea Regulamentului privind 
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procedurile la nivelul Guvernului, pentru 
elaborarea, avizarea si prezentarea 
proiectelor de documente de politici publice, 
a proiectelor de acte normative, precum si a 
altor documente, în vederea 
adoptării/aprobării.o 

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 

Actul 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 

Acest act normativ se va aplica începând cu 
data publicării în Monitorul Oficial al 
României. 

2. Alte informaţii     Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
    
 
 
 
Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 108 din Constituţie, 
republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 
privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu 
modificările şi completările ulterioare, al art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a 
activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii 
operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori 
economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 123/2015, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele 
măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional 
de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările şi completările 
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ulterioare, s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre a Guvernului, pe care, dacă sunteţi 
de acord, vă rugăm să-l adoptaţi. 
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