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NOTA DE FUNDAMENTARE 
 

Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 
   Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.034/ 2010 pentru aprobarea 
finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

 
 
 
 
 
 
1. Descrierea 
situaţiei actuale 
 

Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi 
realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi pentru atingerea 
obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  Fondul pentru mediu se constituie 
şi se gestionează în conformitate cu prevederile legale. 
Conform art  13 alin (1) litera o) din cuprinsul OUG nr 196/2005 privind fondul 
pentru mediu, acesta se utilizeaza pentru finantarea lucrarilor privind închiderea 
iazurilor de decantare din sectorul minier. 
Categoriile de lucrări pentru protecţia mediului care se pot finanţa conform 
prevederilor mentionate anterior, precum şi sumele destinate finanţării acestora se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului. In acest sens a fost elaborata si aprobata HG nr 
1034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de 
închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier si a fost incheiat contractul 
cu Administratia Fondului de Mediu nr 876/N/24.12.2010, in vigoare pana la 31 
decembrie 2016 avand ca obiect o finantare nerambursabila in valoare de 
100.000.000 lei pentru realizarea lucrarilor de inchidere a iazurilor de decantare 
aferente obiectivelor din sectorul minier prevazute in Anexa nr 1 la HG 
1034/2010. Conform alin (8) din cuprinsul art 13 din OUG nr 196/2005, sumele 
rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor, fiind utilizate 
cu aceeaşi destinaţie. Dispozitia este reiterata in cuprinsul art 2 din contractul 
mentionat, sumele neutilizate in decursul unui an se reporteaza in anul urmator, in 
perioada de valabilitate a contractului. In temeiul clauzelor contractuale, durata de 
valabilitate a contractului poate fi prelungita prin act aditional. 
 
Pentru contractarea lucrărilor de închidere a 9 iazuri de decantare din sectorul 
minier din cadrul a 5 obiective miniere, conform HG 1034/2010 finanţarea este 
asigurată din Fondul pentru mediu în baza contractului de finanţare încheiat între 
Ministerul Economiei şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi Administraţia 
Fondului pentru Mediu. 
I .  HG 1034/2010 asa cum a fost modificata prin HG 1241/2011,  
HG 589/2013,respectiv HG 1086/2014 prevede la art.  2 al. 1 următoarele: 
“(1) Suma prevăzută la art. 1 se acordă beneficiarului Ministerul Economiei 
eşalonat în perioada 2013 – 2016.   
II. Totodată precizăm că termenele prevăzute în anexa 1 la HG 1034/2010 aşa 
cum a fost modificată prin HG 1241/2011,HG 589/2013,respectiv HG 1086/2014 
sunt deja depăşite întrucât din cauza contestaţiilor ivite în procedura de atribuire a 
contractelor de achiziţie a lucrărilor de închidere şi ecologizare la obiectivele 
Mina Baia Sprie - Iaz Tautii de Sus, jud. Maramures, Mina Certej - Iaz V. 
Miresului si V. Mealu, jud. Hunedoara şi Mina Teliuc - Iazurile nr. 1, 2, 3, jud. 



 2

Hunedoara  contractele au fost semnate în luna octombrie 2013, pentru obiectivul  
ce priveste lucrările de inchidere la iaz Tăuşani, judeţul Caraş Severin contractul a 
fost semnat în 2015,iar pentru iaz Dealu Negru şi iaz Pârâul Cailor, judeţul 
Suceava, licitaţia a fost anulată fiind necesară reluarea procedurilor de achiziţie 
publică. 
În acelaşi timp datorită derulării necorespunzătoare a contractelor  referitoare la 
Mina Certej - Iaz V. Miresului si V. Mealu, jud. Hunedoara ,Mina Teliuc - 
Iazurile nr. 1, 2, 3, jud. Hunedoara şi  iaz Tăuşani, judeţul Caraş Severin s-au 
demarat acţiunile de reziliere a contractelor din culpa constructorilor, urmând ca 
restul de lucrări rămase de executat să fie relicitate. 

2. Schimbări 
preconizate 

 Pentru a asigura accesarea în totalitate a acestor fonduri şi redistribuirea sumelor 
aprobate şi neutilizate în perioada 2013 – 2015, propunem reformularea 
alineatului 1 al art. 2 din HG 1034/2010 aşa cum a fost modificată prin HG 
1241/2011, HG 589/2013 respectiv 1086/2014  :  
“(1) Suma prevăzută la art. 1 se acordă beneficiarului Ministerul Economiei 
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri eşalonat până la 30 iunie  2018." 
Pentru evitarea blocajelor datorate termenelor stipulate în Anexa 1 la HG 1034 / 
2010 aşa cum a fost modificată prin HG 1241/2011 , HG 589/2013 şi HG 
1086/2014   propunem  înlocuirea  anexei nr.1 cu  o  anexă  nouă  având 
termenele actualizate in concordanta cu situaţia prezentă. 

3. Alte informaţii 
 
 

Experienţa acumulată atat de Administraţia Fondului pentru Mediu în derularea 
acestor fonduri cât şi de Ministerul Economiei Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul 
de Afaceri în derularea procedurilor de licitatie a condus la necesitatea promovării 
acestui amendament. 

Secţiunea a 3-a 
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
Impactul 
macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

1.1 Impactul asupra    
mediului concurenţial 
şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

1.2 Impactul asupra 
mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 1.3 Impactul social 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 

1.4 Impact asupra  
mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

1.5  Alte informaţii Atât finanţatorul cât şi beneficiarul propun derularea acestor fonduri într-un mod 
cât mai transparent . 

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 Anul 

curent 
Următorii 

4 ani 
Media 

pe 5 ani 
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1 2 3 4 5 6 7 

 2014 2015 2016 2017 2018  

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 în plus, 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: 
 

      

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 
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. Măsuri normative 
necesare pentru aplicarea 
prevederilor prezentului act 
normativ: 
a) acte normative în vigoare ce 
vor fi modificate sau abrogate, 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.  
 



 4

ca urmare a intrării în vigoare a 
prezentului act normativ;  
b) acte normative ce urmează a 
fi elaborate în vederea 
implementării noilor dispoziţii. 
2. Conformitatea prezentului 
act normativ cu legislaţia 
comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare 

Actul normativ este conform cu Orientările privind ajutoarele de stat 
pentru protecţia mediului şi energie pentru perioada 2014-2020. 

3. Măsuri normative 
necesare aplicării directe a 
actelor normative 
comunitare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.  

4. Hotărâri ale Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene  

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

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

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.  

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 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.  

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

Prezentul act 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 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
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la elaborarea proiectelor de 
acte normative 
4. Consultările desfăşurate în 
cadrul consiliilor 
interministeriale, în 
conformitate cu prevederile 
HG 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 

Prezentul act normativ va fi avizat de Consiliul Legislativ şi 
Consiliului Concurenţei.  

6. Alte informaţii  
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 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, proiectul de act normativ a fost 
postat pe pagina de web a Ministerului Economiei Comerţului şi 
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri 

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 şi diversităţii 
biologice 

HG nr 1034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu 
a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier 
care cuprindea lucrari si sume destinate finantarii, a fost supus 
procedurii de transparenta decizionala. Actele normative de 
modificare si completare, avand in vedere faptul ca nu modifica 
elementele sus mentionate, pentru care, in temeiul alin (5) al art 13 
din OUG nr 196/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, este 
necesara aprobarea prin hotarare de Guvern, nu este necesar a fi 
supuse procedurii de transparenta decizionala. De mentionat ca 
lucrarile noi sau in curs de achizitie fac obiectul procedurilor de 
licitatie publica deschisa, principiul transparentei fiind respectat.. 

3. Alte informaţii Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect . 

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

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

Promovarea urgentă a acestui amendament va permite derularea lucrărilor în 
interiorul termenelor care sunt destul de strânse. 
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publice centrale 
şi/sau locale  
– înfiinţarea unor 
noi organisme sau 
extinderea 
competenţelor 
instituţiilor 
existente 
2. Alte informaţii Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
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Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 alin. 
(1) lit. o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006 , cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit 
alăturatul proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
1.034/ 2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de 
decantare din sectorul minier, pe care dacă sunteti de acord vă rugăm să-l aprobaţi. 
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