
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

Secţiunea 1  

Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre a Guvernului privind transmiterea  unui imobil, proprietate privată a statului, 
din administrarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri în 

administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat 
 

Secţiunea a 2 –a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale 

 

       Imobilul situat în București, strada Mendeleev nr. 36-
38, sector 1,  format din P+10 etaje, cu o suprafață totală 
de 4.169,69 mp, din care birouri 2.602,84 mp, a fost 
preluat în administrare de către Ministerul Economiei 
Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri (fost 
Ministerul Industriei şi Resurselor) în baza HG nr. 
424/2002 privind transmiterea fără plată a unui imobil, 
proprietate privată a statului, din administrarea Regiei 
Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de 
Stat  în administrarea Ministerului Industriei și 
Resurselor. 
       De-a lungul timpului, în acest imobil și-au desfășurat 
activitatea Agenția pentru Resurse Minerale, Agenția 
pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale, 
Societarea de Conservare și Închidere a Minelor 
"Conversmin" SA și Confederația Sindicală Națională 
"Meridian"; în prezent doar ultimele două entități mai 
ocupată spații în acest imobil. 
       Potrivit HG nr. 47 din 19 februarie 2013 privind 
organizarea si funcționarea Ministerului Economiei 
(Anexa 4), imobilul din strada Mendeleev nr. 36-38, 
sector 1, figurează ca fiind în domeniul privat al statului 
și administrarea Ministerului Economiei. 
      Prin HG nr.740/2013, Guvernul României a transferat 
imobilul din proprietatea privată a statului și 
administrarea Ministerului Economiei în domeniul public 
al statului și în administrarea Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici. 
       Urmare protocolului din data de 29.10.2013 
înregistrat cu nr. 4456/29.10.2013 la Ministerul 
Economiei şi cu nr. 40916/29.10.2013 la Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici s-a procedat la 



predarea/primirea imobilului din strada Mendeleev nr.36-
38,  sector 1, Bucuresti pe baza  procesului verbal  nr. 
126490/29.10.2013. 
       În data de 18.12.2013, Curtea de Apel Bucureşti a 
admis cererea formulată de C.S.N. "Meridian" şi a 
suspendat executarea H.G. 740/2013 până la soluţionarea 
definitivă şi irevocabilă a cauzei. 
       Prin Hotarârea 405/07.02.2014, pronuntata de Curtea 
de Apel București instanța a dispus anularea H.G. 
740/2013. Hotararea este definitiva.  
       Ministerul Economiei, precursorul Ministerului 
Economiei Comerţului şi Relațiilor cu Mediul de Afaceri, 
a repreluat imobilul din strada Mendeleev nr.36-38, 
sector 1, Bucureşti în data de 08.05.2014 pe baza de 
proces verbal înregistrat la Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici cu nr. 19178/08.05.2014 şi la 
Ministerul Economiei cu nr. 159016/08.05.2014.  
      Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, prin 
adresa 36442/01.09.2014 a informat  Ministerul 
Economiei că în data de 01.09.2014 urmează să 
parăsească imobilul din str. Mendeleev 36-38 sector 1 
București şi a solicitat desemnarea unor reprezentanţi 
pentru desfăsurarea activităţii de predare-primire. 
       Ministerului Economiei Comerţului şi Relațiilor cu 
Mediul de Afaceri, cu denumirile anterioare, a plătit către 
Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat - RAAPPS/SAIFI S.A., începând cu 
luna iunie 2014, contravaloarea utilităţilor facturate prin 
recuperarea acestora de la ocupanţii spaţiilor din imobil, 
respectiv, C.N.S. "Meridian" şi Societatea "Conversmin" 
S.A., care au încheiat cu ministerul convenţii de utilizare 
temporară a spaţiilor. 
       Din totalul suprafaței de birouri de 2.602.84 mp, 
C.N.S. "Meridian" ocupă suprafaţa de 487.77 mp și  
Societatea "Conversmin"  S.A. ocupă suprafaţa de 427.73 
mp. În imobil se mai află și arhiva (clasificată şi 
neclasificată) a fostului Minister al Minelor şi a Agenţiei 
de Dezvoltare Durabilă a Zonelor Industriale care 
urmează să fie sortată, îndosariată, arhivată si transportată 
în spaţiile Ministerului Economiei Comerţului si 
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. 
 

2. Schimbări preconizate       Având în vedere cele mai sus prezentate și ţinând cont 
de faptul că, în prezent, Ministerul Economiei Comerţului 
si Relaţiilor cu Mediul de Afaceri nu are personal care să-
şi desfăşoare activitatea în acest imobil, iar menținerea 
lui, în continuare, în administrarea acestuia ar genera 
cheltuieli neeconomicoase, propunem aprobarea prezentei 
Hotărâri de Guvern prin care să se transfere acest imobil 



din administrarea Ministerului Economiei Comerţului si 
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri în administrarea Regiei 
Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de 
Stat - RAAPPS. 

3. Alte informaţii  Nu este cazul 

Secţiunea a 3 –a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic 
a) impact asupra volumului producţiei 

de bunuri şi servicii; 

b) impact asupra nivelului preţurilor; 

c) impact asupra volumului 
importurilor şi exporturilor; 

d) impact asupra ratei de ocupare a 
forţei de muncă şi asupra ratei 
şomajului 

Măsurile propuse nu au un impact direct la nivel 
macroeconomic. 

1^1 Impactul asupra mediului concurenţial 
şi domeniul ajutoarelor de stat: 

a) limitarea directã sau indirectã a numãrului 
furnizorilor în cazul în care proiectul de act 
normativ: 

(i) asigurã dreptul exclusiv al unei 
companii de a furniza un produs sau un 
serviciu; 
(ii) instituie o licenţã, un permis sau o 
autorizaţie drept cerinţã pentru 
desfãşurarea activitãţii; 
(iii) limiteazã capacitatea unor firme de 
a participa la achiziţiile publice; 
(iv) conduce la creşterea semnificativã a 
costurilor de intrare sau de ieşire de pe 
piaţã; 
(v) creeazã o barierã geograficã în 
raport cu capacitatea companiilor de a 
furniza bunuri sau servicii, de a investi 
capital sau de a furniza forţã de muncã; 

b) limitarea capacitãţii furnizorilor de a 
concura în cazul în care proiectul de act 
normativ: 

(i) controleazã sau influenţeazã, în mod 
substanţial, preţul la care se vinde un 
bun sau serviciu; 
(ii) limiteazã libertatea furnizorilor de a 
face publicitate propriilor produse 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



(dincolo de limitarea determinatã de 
respectarea drepturilor de proprietate 
intelectualã şi de prevenirea publicitãţii 
mincinoase); 
(iii) stabileşte standarde de calitate a 
produsului sau serviciului, standarde 
care diferã semnificativ faţã de 
practicile curente; 
(iv) conduce la creşterea semnificativã a 
costurilor de producţie ale unor 
furnizori în raport cu ceilalţi (în special 
prin tratamentul diferenţiat ce va fi 
aplicat operatorilor nou-intraţi pe piaţã 
în raport cu cei existenţi); 

c) reducerea gradului de stimulare a 
furnizorilor pentru a concura efectiv în cazul 
în care proiectul de act normativ: 

(i) instituie un regim de 
autoreglementare sau de 
coreglementare; 
(ii) solicitã sau încurajeazã 
publicarea informaţiilor privind 
producţia, preţurile sau costurile 
companiei; 
(iii) excepteazã activitatea dintr-un 
anumit domeniu sau un grup de 
operatori economici de la aplicarea 
regulilor de concurenţã; 

d) limitarea opţiunilor şi informaţiilor 
disponibile pentru clienţi în cazul în care 
proiectul de act normativ: 

(i) limiteazã opţiunile clienţilor; 
(ii) reduce mobilitatea clienţilor faţã 
de furnizorii de bunuri sau servicii 
prin creşterea explicitã sau implicitã 
a costurilor de schimbare a 
furnizorilor; 

e) luarea unei mãsuri de ajutor de stat în 
cazul în care proiectul de act normativ 
instituie o mãsurã de sprijin care 
îndeplineşte urmãtoarele condiţii: 

(i) provine din fonduri publice, 
indiferent de formã (fie lichiditãţi 
sau credite cu dobândã 
subvenţionatã, fie scutiri, amânãri 
sau reduceri de taxe etc.) sau sunt 
acordate de o instituţie publicã; 
(ii) este selectivã; 



(iii) poate crea un avantaj economic 
pentru anumite întreprinderi; 
(iv) distorsioneazã sau poate 
distorsiona concurenţa pe Piaţa 
Unicã. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri: 

a) beneficii directe şi indirecte 
preconizate; 

b) cheltuieli directe şi indirecte ale 
operatorilor economici. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2^1. 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. 

Prin promovarea acestui act normativ se vor elimina 
costurile administrative aferente acestui imobil. 

2^2. 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 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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



mijlocii din domeniul respectiv 

3. Impactul social 

a) grupuri-ţintă demografice şi sociale 
afectate; 

b) efecte directe sau indirecte, pe 
termen lung ori scurt; 

c) impact asupra nivelului veniturilor, 
modificări în mediul social şi de 
muncă; 

d) îmbunătăţiri, dezvoltare, eficienţă şi 
calitate a reţelei de servicii; 

e) impact preconizat pe perioadă scurtă 
şi lungă după adoptare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului  

a) impact asupra utilizării resurselor 
naturale; 

b) impact asupra speciilor protejate, 
habitatelor naturale, ariilor protejate 
şi peisajelor; 

c) impact asupra calităţii mediului, 
detaliat pe fiecare dintre factorii de 
mediu.  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii  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 (5 ani)  

- mii lei  - 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii 4 ani 
Media 

pe 5 ani 
1 2 3 4 5 6 7 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 



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 

Proiectul de 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 se referă la acest subiect. 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea  
veniturilor bugetare  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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

Nu este necesară efectuarea unor asemenea calcule. 

7. Alte informaţii  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 
intrării în vigoare a proiectului de act 
normativ; 

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

Adoptarea prezentului act normativ va atrage modificarea 
anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri și a Anexei 
nr. 4 a Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind 
organizarea și funcționarea Regiei Autonome 
Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, cu 
modificările și completările ulterioare 

1^1. Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia în domeniul 
achiziţiilor publice: 

a) impact legislativ - prevederi de 
modificare şi completare a cadrului 
normativ în domeniul achiziţiilor 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



publice, prevederi derogatorii; 

b) norme cu impact la nivel 
operaţional/tehnic - sisteme 
electronice utilizate în desfăşurarea 
procedurilor de achiziţie publică, 
unităţi centralizate de achiziţii 
publice, structură organizatorică 
internă a autorităţilor contractante. 

2. Conformitatea  proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun  prevederi 
comunitare:    

a) tipul, titlul, numãrul şi data actului 
comunitar ale cãrui cerinţe sunt 
transpuse de proiectul de act 
normativ; 

b) obiectivele actului comunitar; 

c) tipul de transpunere a prevederilor 
comunitare în cauzã, precizându-se 
dacã transpunerea este totalã sau 
parţialã; în situaţia transpunerii 
parţiale, se vor preciza termenul şi 
modalitatea de transpunere totalã; 

d) termenele - limitã pentru 
transpunerea actelor comunitare 
vizate – termenul - limitã pentru 
adoptarea proiectului de act normativ 
şi justificarea acestui termen. 

Proiectul de act normativ nu transpune și nu 
implementează un act comunitar. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare, cu 
următorul conţinut: 

a) justificarea necesitãţii adoptãrii 
mãsurilor incluse în proiect în 
vederea aplicãrii actului comunitar; 

b) tipul, titlul, numãrul şi data actului 
normativ comunitar pentru care se 
creeazã cadrul de aplicare directã. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene (trimiteri la doctrina juridică) - se 
va indica jurisprudenţa comunitară incidentă 
în domeniul reglementat prin proiectul de 
act normativ cu menţionarea interpretărilor 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



Curţii, relevante pentru transpunerea sau 
implementarea prevederilor legale 
respective. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg angajamente, 
fãcându-se referire la un anume acord, o 
anume rezoluţie sau recomandare 
internaţionalã ori la alt document al unei 
organizaţii internaţionale: 

a) dacã proiectul de act normativ 
respectã în totalitate angajamentele, 
se va indica modul în care 
implementarea proiectului de act 
normativ va duce la îndeplinirea 
acestor angajamente; 

b) dacã proiectul de act normativ 
respectã parţial angajamentele, se va 
explica motivul şi se va preciza când 
şi în ce fel se va ajunge la o 
respectare deplinã a angajamentelor. 

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 
cu organizaţii neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate  

Nu este cazul 

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  

Proiectul de 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 la elaborarea proiectelor de 
acte normative  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în conformitate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



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   

Nu este cazul. 

6. Alte informaţii                     Nu este cazul . 

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 

În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au 
fost îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată. 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii     Nu este cazul. 

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 

a) instituţii ce urmează a fi înfiinţate, 
reorganizate sau desfiinţate; 

b) posibilităţi de a obţine rezultatul 
dorit folosind instituţiile existente 
(dacă acest lucru nu este posibil, se 
vor specifica motivele); 

c) sursa de finanţare a instituţiilor ce 
urmează a fi înfiinţate, precum şi 
dacă acestea pot fi finanţate pe baza 
unor servicii cu taxă; 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 



d) funcţii ale instituţiilor existente ce 
vor fi modificate sau extinse; 

e) funcţii ale autorităţilor administraţiei 
publice locale ce vor fi modificate 
sau extinse; 

f) precizarea dacă funcţiile ce vor fi 
modificate sau extinse urmează a fi 
îndeplinite de către autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi/sau 
locale ori de către structuri ale 
acestora; 

g) precizarea dacă punerea în aplicare a 
proiectului de act normativ poate 
avea loc după adoptare sau dacă mai 
este nevoie de o perioadă 
suplimentară şi de o perioadă de 
tranziţie pentru punerea în aplicare 

2. Alte informaţii     Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 
        Faţă de cele prezentate mai sus, s-a întocmit alăturatul proiect de Hotărâre a Guvernului  privind 

transmiterea  unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Economiei, 
Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri în administrarea Regiei Autonome Administrația 
Patrimoniului Protocolului de Stat, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 
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