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NOTA DE FUNDAMENTARE 

 
 

Secţiunea 1  - Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre 

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 815 din 30 septembrie 2015, privind 
organizarea şi funcţionarea  

Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului   

 

Secţiunea a 2 - a       Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea 
situaţiei actuale: 

 

Hotărârea Guvernului nr. 815 din 30 septembrie 2015, privind 
organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului, denumită în continuare “H.G. nr. 
815/2015”, reglementează cadrul în care își desfășoară activitatea 
Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor 
Statului, denumit în continuare „D.P.A.P.S”. 

D.P.A.P.S. îndeplineşte, potrivit legii, în numele Ministerului 
Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, denumit în 
continuare “M.E.C.R.M.A.”, atribuţiile ce decurg din calitatea de 
acţionar al statului, precum şi atribuţiile de instituţie publică implicată în 
domeniul privatizării pentru operatorii economici aflaţi sub autoritatea 
M.E.C.R.M.A.. 

Totodată, D.P.A.P.S. este autoritate publică tutelară care implementează 
cerințele de guvernanță corporativă la operatorii economici și la filialele 
acestora aflați în portofoliul M.E.C.R.M.A., în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Pentru a asigura o bună administrare a operatorilor economici și a 
filialelor acestora, la care M.E.C.R.M.A., prin D.P.A.P.S., exercită 
calitatea de acționar, în numele statului, Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 40 din 30 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri la 
nivelul administrației publice și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, prevede la articolul 7, că numărul de 45 de posturi din 
aparatul propriu al D.P.A.P.S., prevăzut la articolul 3 alineatul (6) din 
Ordonanța de urgență 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 şi completări prin Legea nr. 
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123/2015, se suplimentează cu 10 posturi finanțate integral din bugetul 
de stat, prin bugetul aprobat pentru cheltuieli de personal al Ministerului 
Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.   

Deoarece, aspectele sus-menţionate vizează îmbunătățirea administrării 
participațiilor statului și definirea rolului statului ca acționar, prin 
eficientizarea gestionării participațiilor deținute de stat și reorganizarea 
D.P.A.P.S. pe domenii de competență, se propune adoptarea măsurilor 
propuse prin prezentul proiect de hotărâre a Guvernului.  

 

2. Schimbări  
preconizate 

 

Prezentul proiect de hotărâre reglementează modul de organizare şi 
funcţionare a D.P.A.P.S. prin eficientizarea gestionării participațiilor 
deținute de stat și reorganizarea D.P.A.P.S. pe domenii de competență şi 
este elaborat în baza prevederilor art. 3 alin. (5) și alin. (6) 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 şi completări prin Legea nr. 
123/29.05.2015 și al articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 40 din 30 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administrației publice și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative. 

Schimbările propuse sunt: 

 Articolul 5 alineatul (6) din Hotărârea Guvernului nr. 815 din 30 
septembrie 2015, privind organizarea şi funcţionarea 
Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor 
Statului, se modifică după cum urmează:   

(6) Numărul de posturi din aparatul propriu al D.P.A.P.S., inclusiv 
conducerea acestuia, este de 55, posturi de natură contractuală. 

 Se modifică structura organizatorică a D.P.A.P.S. conform anexei, 
care face parte din prezenta hotărâre. 

 Se modifică anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului privind organizarea 
şi funcţionarea M.E.C.R.M.A. in sensul că Departamentul pentru 
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului are 55 de posturi. 

 

3. Alte informații Nu este cazul 

Secţiunea a 3-a                                                              

Impactul socio-economic al actului normativ 

1. Impactul macroeconomic              Actul normativ nu se referă la acest subiect 

1.1. Impactul asupra mediului concurential 
si domeniului ajutoarelor de stat 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 



  3

2. Impactul asupra mediului de afaceri  Actul normativ nu se referă la acest subiect 

2.1 Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

2.2 Impactul asupra întreprinderilor mici si 
mijlocii 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impactul social  Actul normativ nu se referă la acest subiect 

4. Impactul asupra mediului (***)     Nu este cazul 

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 Anul 

curent 

Următorii 

4 ani 

Media 

pe 5 ani 

                                  1. 2.     3. 4.  5. 6.     7. 

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               

+101

+26

+26

+75

+296

+75

+75

+221

+296

+75

+75

+221

+296 

+75 

 

+75 

 

 

+221 

+296 

+75 

 

+75 

 

 

+221 

+257

+65,2

+65,2

+191,8

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                    

+238

+238

+700

+700

+700

+700

+700 

 

 

+700 

 

+700 

 

 

+700 

 

+607,6

+607,6

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

 a) buget de stat                          

-212

-212

-625

-625

-625

-625

-625 

 

-625 

-625 

 

-625 

-542,4

-542,4
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b) bugete locale                

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare         

Rectificare bugetară 

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea  veniturilor bugetare        

Nu este cazul 

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

Nu este cazul 

7. Alte informaţii    

    

Nu este cazul 

Secţiunea a 5-a  

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare         

1. Masuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ 

Se impune suplimentarea corespunzătoare a 
bugetului bugetul aprobat pentru cheltuieli de 
personal al Ministerului Economiei, Comerțului și 
Relațiilor cu Mediul de Afaceri, cu fondurile 
necesare acoperirii cheltuielilor aferente celor 10 
posturi, prin rectificarea bugetul Ministerului 
Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de 
Afaceri. 

 

1.1 Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislația în domeniul 
achizițiilor publice 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislatia comunitara in cazul 
proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

3. Masuri normative necesare aplicarii 
directe a actelor normative comunitare 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

4. Hotarari ale Curtii de Justitie a Uniunii 
Europene si 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 e cazul 

Secţiunea a 6-a                                                             

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 

Nu este cazul 
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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 
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         

Nu este cazul 

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 Hotărâre a Guvernului se transmite 
Consiliului Legislativ de către Secretariatul General 
al Guvernului. 

 

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 

Proiectul de act normativ s-a elaborat cu respectarea 
procedurilor de transparenţă decizională în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, fiind publicat pe site. 

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 este cazul 
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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 

Nu este cazul 

2. Alte informaţii                     Nu este cazul 

Faţă de cele menţionate mai sus, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 
alin. (5) și alin. (6) 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 şi completări prin  
Legea nr. 123/2015 și al  articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40 din 30 iunie 
2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative,  s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre a Guvernului privind 
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 815 din 30 septembrie 2015, privind organizarea şi 
funcţionarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, pe care, 
dacă sunteţi de acord, vă rugăm să îl adoptaţi.  
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