NOTA DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
Hotărârea Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale

1. Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
957/2015 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu
Mediul de Afaceri, cu modificările ulterioare, Ministerul
Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de
Afaceri funcţionează ca organ de specialitate al
administraţiei publice centrale, în subordinea
Guvernului, care aplică strategia şi Programul de
guvernare în domeniile economie, industrie, resurse
minerale neenergetice, comerţ, turism, întreprinderi
mici şi mijlocii, cooperaţie şi mediu de afaceri, în
concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru
stimularea iniţiativei operatorilor economici.
Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al
Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu
Mediul de Afaceri este de 421 de posturi finanţate de la
bugetul de stat, inclusiv demnitarii şi posturile aferente
cabinetului ministrului economiei, comerţului şi
relaţiilor cu mediul de afaceri.
Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 11/2016 privind
stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul
administraţiei publice centrale, Ministerul Economiei,
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a preluat
activităţile privind investiţiile străine de la
Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat
Public - Privat, organ de specialitate, cu personalitate
juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului care
se reorganizează prin divizare totală, activităţile privind
parteneriatul public-privat fiind preluate de către
Ministerul Finanţelor Publice.
Obiectivele
strategice
ale
MECRMA
includ
consolidarea profilului și rolului României în cadrul UE
în domeniile de competența MECRMA, precum și
redefinirea dimensiunii economice a diplomației

românești. Măsurile preconizate în vederea îndeplinirii
acestor obiective sunt organizarea activităților
MECRMA în domeniul afacerilor europene, respectiv
reorganizarea rețelei externe, cu scopul definirii mai
clare a atribuțiilor MECRMA în materie de promovare a
intereselor economice majore ale României și de
elaborare a unor politici pe termen mediu și lung de
dezvoltare a relațiilor economice bilaterale, regionale
sau multilaterale prioritare pentru România, atribuții
exercitate în mod separat, dar complementar atribuțiilor
MECRMA în materie de promovare a comerțului
exterior și a investițiilor.
În prezent nu există o structură unitară care să
gestioneze tematicile europene din domeniul de
competență al MECRMA; crearea unei asemenea
structuri în spiritul celor mai bune practici europene este
o necesitate și o prioritate din perspectiva pregătirii
Președinției române a Consiliului UE.
De asemenea în vederea unei definiri mai concise a ceea
ce reprezintă MECRMA în relaţiile interne, relaţiile
internaţionale şi în plan extern, se consideră necesară
reformularea unor atribuţii şi funcţii la nivel general
având în vedere complexitatea domeniilor pe care le
reprezintă la nivelul economiei naţionale. Astfel, se
agrează o formă mai suplă a actului normativ de
organizare şi funcționare a ministerului prin precizarea
atribuțiilor generale a activităţilor pe care ministerul le
efectuează pe domeniile coordonate inclusiv
reprezentarea economică externă în numele statului
român.
2. În temeiul prevederilor OG 38/2015 privind
soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori
și comerciant, Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici
și Mijlocii și Mediului de Afaceri a fost desemnat ca
autoritate competentă în vederea îndeplinirii funcțiilor
prevăzute la art. 18 și 31, din același act normativ
precum și ca punct unic de contact cu Comisia
Europeană. OG 38/2015 privind soluționarea
alternativă a litigiilor dintre consumatori și comerciant
stabilește înființarea unei structuri responsabile cu
îndeplinirea funcțiilor aferente autorității competente și
a punctului unic de contact cu Comisia Europeană în
cadrul Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici și
Mijlocii și Mediului de Afaceri.
În temeiul prevederilor art. 2 din OUG 55/2015 privind
stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul

2. Schimbări preconizate

administrației publice centrale și pentru modificarea
unor acte normative, Ministerul Economiei,
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a
preluat activitatea și structurile din domeniul
întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri de
la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
şi Mediului de Afaceri.
Având în vedere prevederile art. 2 din OUG 55/2015
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la
nivelul administrației publice centrale și pentru
modificarea unor acte normative, se impune ca,
înființarea structurii responsabile cu îndeplinirea
funcțiilor aferente autorității competente și a punctului
unic de contact cu Comisia Europeană, instituită prin
OUG 38/2015 privind soluționarea alternativă a
litigiilor dintre consumatori și comerciant, să se
realizeze de către Ministerul Economiei, Comerţului şi
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.
1. Punerea în executare a prevederilor OUG nr. 11/2016
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la
nivelul administraţiei publice centrale, care stabilește
preluarea activităţilor legate de investiţiile străine de la
Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat
Public - Privat, implică modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 917 din 10 decembrie
2015, astfel:
- completarea atribuţiilor Ministerului Economiei,
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri cu cele
aferente domeniului investițiilor;
- reformularea atribuţiilor pe domenii în sensul
concentrării atribuţiilor comune ale acestor activităţi în
atribuţii generale pentru a evidenţia importanţa
activităţii de reprezentarea internă şi externă a
MECRMA conform acestor atribuţii.
- suplimentarea numărului de posturi a Ministerul
Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de
Afaceri cu 39 de posturi din structura Departamentului
pentru Investiții Străine și Parteneriat Public – Privat;
- înfiinţarea unor noi structuri organizatorice aferente
domeniului preluat, având în vedere urgenţa creării de
pârghii pentru atragerea de investiţii în scopul
consolidării şi modernizării economiei naţionale şi
pentru crearea unui cadru favorabil mediului de afaceri:

Departamentul de Promovare a Investițiilor și
Comerțului, cu următoarele direcții: Direcția
Investițiilor Străine, Direcția Strategii și Exporturi. na.
Totodată, în vederea exercitării eficiente a atribuțiilor
MECRMA privind fundamentarea și promovarea
intereselor economice ale României în relațiile cu alte
state și cu organizațiile economice internaționale, în
contextul apartenenței României la Uniunea Europeană,
vor fi înființate noi structuri organizatorice, prin
restructurarea celor existente. În acest context se vor
înființa Direcția Afaceri Europene, respectiv Direcția
Relații Economice Internaționale, iar în cadrul rețelei de
promovare externă a MECRMA se va distinge între
birourile de promovare economică și birourile de
promovare comercială.
Rețeaua economică externă va avea ca obiective
strategice urmărirea evoluțiilor macro-economice și a
poziționărilor actorilor economici majori pe plan
internațional, stabilirea de alianțe politico - economice
și elaborarea de programe concrete de colaborare cu
principalii parteneri economici ai României.
Rețeaua comercială externă va avea ca obiective
strategice promovarea priorităților comerciale și
investiționale ale României.
În vederea implementării atribuțiilor stabilite prin HG
929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de
cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020, Direcția
Politici Industriale și Mediu își modifică denumirea in
Direcția Inovare, Competitivitate si Politici Industriale.
Pentru asigurarea unei flexibilităţi crescute a structurilor
din MECRMA, cu atribuţii în domeniul mediului de
afaceri, întreprinderilor mici şi mijlocii şi turismului,
capabile să asigure o mai mare operativitate în
îndeplinirea la termen şi integrală a sarcinilor care le
revin, se propune renunţarea la structura organizatorică
“direcţie generală” şi organizarea activității în cadrul
unei Direcții Mediul de Afaceri și Turism, în cadrul
căreia să funcţioneze, potrivit legii, un serviciu de
analize, strategii, politici şi planuri pentru mediul de
afaceri, un birou de reglementare şi test IMM, un
compartiment pentru productivitatea întreprinderilor,
precum şi o Direcţie de Antreprenoriat şi Programe
pentru IMM. În acelaşi timp, activitatea de turism se va
organiza în cadrul unui birou.
2. Înființarea în cadrul Ministerului Economiei,
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a

structurii responsabile cu îndeplinirea funcțiilor
aferente autorității competente și a punctului unic de
contact cu Comisia Europeana, obligație stabilită prin
OUG 38/2015 privind soluționarea alternativă a
litigiilor dintre consumatori si comercianți, ca urmare a
preluării prin OUG 55/2015 privind stabilirea unor
măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice
centrale si pentru modificarea unor acte normativ, de la
Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi
Mediului de Afaceri a activității şi structurilor în
domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de
afaceri.
3. Completarea anexei nr. 4 cu imobilul din Şoseaua
Olteniţei nr. 225A, sectorul 4, Bucureşti având în
vedere că s-a omis preluarea lui odată cu preluarea
activităţii din domniul mediului de afaceri și
întreprinderilor mici și mijlocii conform OUG nr.
55/2015.
MECRMA trebie să deţină acest imobil în calitate de
succesorul pe domeniul mediului de afaceri și
întreprinderilor mici și mijlocii, acesta fiind necesar
desfășurării activităților indicate.
4. Completarea anexei nr. 3 ”Mijloace de transport și
consumul de carburanți pentru activități specifice” cu 4
autoturisme preluate de la Departamentul pentru
Investiții Străine și Parteneriat Public – Privat.
Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect
1^1. Impactul asupra mediului concurenţial Proiectul de act normativ nu se referă la
şi domeniului ajutoarelor de stat
acest subiect.
2. Impactul asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect.
3. Impactul social
Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect.
4. Impactul asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect.
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
1

Anul
curent

Următorii
4 ani

2
3
4
5
2016
2017
2018
2019
bugetare, Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect.

Modificări
ale
veniturilor
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 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

Prezentul act normativ nu se referă la acest
subiect.

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

Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare

Proiectul de act normativ nu are impact în
acest domeniu.

5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare

Proiectul de act normativ nu are impact în
acest domeniu.

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

Proiectul de act normativ nu are impact în
acest domeniu.

7. Alte informatii
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru
Proiectul de act normativ nu se referă la

aplicarea prevederilor proiectului de act
normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, ca urmare a intrării
în vigoare a proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate
în vederea implementării noilor dispoziţii.

acest subiect

2. Conformitatea proiectului de act normativ Prezentul act normativ nu se referă la acest
cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor subiect.
ce transpun prevederi comunitare
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
5. Alte acte normative şi/sau documente
internaţionale din care decurg angajamente

Prezentul act normativ nu se referă la acest
subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect.

6. Alte informaţii

Nu este cazul

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare Prezentul act normativ nu se referă la acest
subiect.
cu organizaţii neguvernamentale, institute
de cercetare şi alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu
Prezentul act normativ nu se referă la acest
care a avut loc consultarea, precum şi a
subiect.
modului în care activitatea acestor
organizaţii este legată de obiectul
proiectului de act normativ
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

Proiectul de act normativ a fost supus
dezbaterii publice potrivit legislaţiei în
vigoare.

4. Consultările desfăşurate în cadrul
consiliilor interministeriale, în
conformitate cu prevederile Hotărârii

Prezentul act normativ nu se referă la acest
subiect.

Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale
permanente
Secțiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de
act normativ
1. Informarea societăţii civile cu
În procesul de elaborare a proiectului de act
privire la necesitatea elaborării proiectului
normativ au fost îndeplinite procedurile
de act normativ
prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională, cu modificările şi
completările ulterioare. Proiectul de act
normativ a fost publicat pe site-ul
Ministerului Economiei, Comerţului şi
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.
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
Secțiunea 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
2. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect.

Față de cele prezentate mai sus, a fost promovat prezentul proiect de Hotărâre a
Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2015
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor
cu Mediul de Afaceri, cu modificările ulterioare, care în forma prezentată a fost
avizată de către ministerele interesate şi de către Consiliul Legislativ şi pe care îl
supunem aprobării.
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