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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii prezentului act normativ  

1. Descrierea 
situaţiei actuale 

 

Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri 
(MECRMA), prevede la art. 3, lit. D, pct. 28 că MECRMA „asigură funcţia de 
autoritate naţională pentru aplicarea reglementărilor comunitare privind eliberarea 
de documente de import şi, după caz, de export în relaţiile de comerţ dintre 
Uniunea Europeană şi ţări terţe, pentru produse aflate în domeniul său de 
competenţă, cu excepţia domeniilor sensibile a căror implementare este generată 
substanţial de decizii politice şi strategice: produse militare, produse cu dublă 
utilizare, produse supuse embargoului”.  

2. Schimbări 
preconizate 

Se impune modificarea art. 3, lit. D, pct. 28 al HG 957/2015 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri 
în sensul eliminării expresiei: „cu excepţia domeniilor sensibile a căror 
implementare este generată substanţial de decizii politice şi strategice: produse 
militare, produse cu dublă utilizare, produse supuse embargoului”,  deoarece: 

-  comerțul cu produse militare este reglementat de Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, 
importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată, care 
stabilește că MAE prin ANCEX este autoritatea nationala in domeniul 
operatiunilor cu produse militare si asigura aplicarea politicii Guvernului 
in acest domeniu.; 
- comerțul cu produse cu dublă utilizare este reglementat de  Ordonata de 
urgența a Guvernului nr.119/2010 privind regimul de control al 
operațiunilor cu produse cu dublă utilizare cu modificările si completările 
ulterioare, care statuează că: ”Ministerul Afacerilor Externe, prin 
Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX, este autoritatea 
naţională în domeniul controlului operaţiunilor cu produse cu dublă 
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utilizare şi răspunde de aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu. 

Referitor la produsele supuse embargoului, acestea sunt interzise a fi comercializate 
către destinațiile supuse embargoului sens în care nu se impune eliberarea de 
documente. 

3. Alte informaţii - 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

1. Impactul macroeconomic -  

11. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat  

- 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Operatorii economici vor avea posibilitatea de a desfăşura 
activităţi economice permise de regimurile de sancţiuni 
internaţionale, dar care presupun parcurgerea etapei procedurale 
a autorizării. 

21.Impactul asupra sarcinilor 
administrative: a)se va cuantifica 
impactul net al sarcinilor 
administrative, evidenţiindu-se atât 
costurile administrative generate de 
noul act normativ sau de modificarea 
legislativă, cât şi costurile 
administrative eliminate; 
b)simplificarea procedurilor 
administrative.  

Nu este cazul. 

22.Impactul asupra întreprinderilor 
mici şi mijlocii:  

a)se va prezenta rezultatul cu privire 
la aplicarea testului întreprinderilor 
mici şi mijlocii, precum şi avizul 
obţinut în conformitate cu 
dispoziţiile Legii nr. 346/2004 
privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, cu modificările şi 
completările ulterioare, de la Grupul 
pentru evaluarea impactului 
economic al actelor normative 
asupra întreprinderilor mici şi 
mijlocii, anterior transmiterii actului 

Nu este cazul. 
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spre avizare pe circuitul 
interministerial;  

b)se va indica procentul pe care îl 
deţin întreprinderile mici şi mijlocii 
în cadrul afectat de măsura 
legislativă, precum şi impactul 
acesteia asupra activităţilor 
întreprinderilor mici şi mijlocii din 
domeniul respectiv." 
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 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 - 
Indicatori An curent Următorii 4 ani  

Media pe 5 ani  2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 

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

a) bugetul 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: 

 

 

- - - - - 
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a) bugetul de stat, din 
acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

(iii) active nefinanciare 

 

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 

- 

3. Impact financiar, 
plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

 

 

- 

- - - - - 

4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii  
cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru 
pentru a compensa  
reducerea veniturilor 
bugetare 

- - - - - - 

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

- - - - - - 

7. Alte informaţii      Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
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1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor prezentului act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau 
abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a prezentului 
act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 
vederea implementării noilor dispoziţii. 

- 

1¹. Compatibilitatea prezentului act normativ cu 
legislația în domeniul achizițiilor publice. 

- 

 

2. Conformitatea  prezentului 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 - 

 

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 

-  

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 

- 

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 

- 
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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 

- 

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 prezentului act normativ a fost avizat 
favorabil de  Consiliul 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 

Procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 
privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, a fost 
îndeplinită. 

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 

- 

3. Alte informaţii - 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare  

1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act 
normativ de către autorităţile administrației 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 pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. 
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Viceprim-ministru,  

Ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, 

Costin Grigore BORC 

 

 

Avizat: 

 

Ministrul afacerilor externe, 

Lazăr COMĂNESCU 

 

 

Ministrul justiţiei, 

Raluca Alexandra PRUNĂ 

 

 

 


