
 

 

 

       

 NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

2.1. 
Sursa proiectului de act 

normativ 

        Iniţiativa ministerului 

 

2.2. Descrierea situaţiei actuale 

        În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 

privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, 

Apelor și Pădurilor, instituția desfășoară următoarele activități 

și realizează  politica la nivel național în domeniile protecției 

mediului înconjurător, economiei verzi, biodiversității, ariilor 

naturale protejate, schimbărilor climatice, economiei circulare 

și gestionării deșeurilor, gospodăririi apelor, siguranței 

construcțiilor și amenajărilor hidrotehnice, silvic și cinegetic, 

cu privire la toate sectoarele și subsectoarele pe care le 

administrează, elaborează strategia și reglementările specifice 

de dezvoltare și armonizare a acestor activități în cadrul 

politicii generale a Guvernului, asigură și coordonează 

aplicarea strategiei Guvernului în domeniile sale de 

competență, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, 

coordonare, reglementare, monitorizare, inspecție și control în 

aceste domenii.  

         În prezent, ministrul mediului, apelor şi pădurilor este 

ajutat în activitatea sa de 5 secretari de stat, numiţi prin decizii 

ale prim-ministrului, precum şi de secretarul general şi de doi 

secretari generali adjuncţi, numiţi în condiţiile legii.    

2.3. 

 

 

 

 

Schimbări preconizate 

         Proiectul de hotărâre a Guvernului prevede modificarea 

structurii organizatorice a ministerului, astfel încât să se 

asigure eficientizarea activității, în concordanță cu obiectivul 

de întărire a capacității instituționale a structurilor din 

administrația publică centrală. 

         De asemenea, proiectul de act normativ urmărește 

încărcarea echilibrată a responsabilităților la nivel de secretar 



 

 

 

 

general și secretari generali adjuncți, astfel încât să fie 

asigurate premisele unei mai bune coordonări a atribuțiilor 

subsecvente. 

        Astfel, având în vedere complexitatea și creșterea 

volumului activității Ministerului Mediului, Apelor și 

Pădurilor, precum și pentru o mai bună coordonare a 

activității ministerului, este necesară înființarea unui post de 

secretar general adjunct.   

       Aceasta reprezintă o necesitate stringentă pentru 

îmbunătățirea performanțelor la nivelul instituției, motiv care 

justifică suplimentarea unui post de secretar general adjunct 

2.4. Alte informaţii 
      Nu au fost identificate. 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic 

 

3.1. Descrierea generală a 

beneficiilor şi costurilor 

estimate ca urmare a intrării 

în vigoare a actului normativ 

     Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3.2. Impactul social      Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.3. Impactul asupra drepturilor 

şi libertăţilor fundamentale 

ale omului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.4. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.4.1. Impactul asupra economiei şi 

asupra principalilor 

indicatori macroeconomici 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3.4.2. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniul 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.5. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.6. Impactul asupra mediului 

înconjurător 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.7. Evaluarea costurilor şi 

beneficiilor din perspectiva 

inovării şi digitalizării 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.8. Evaluarea costurilor şi 

beneficiilor din perspectiva 

dezvoltării durabile 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.9. Alte informaţii       Nu au fost identificate. 

 

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), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri 

 

- în mii lei (RON) –  

Indicatori 
Anul 

curent 

Urmatorii patru 

ani 
Media pe cinci ani 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1. 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 

- - - - - - 

d) alte tipuri de venituri 

(se va menționa natura acestora) 

- - - - - - 

4.2. 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 

- - - - - - 

d) alte tipuri de cheltuieli 

(se va menționa natura acestora) 

- - - - - - 

4.3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

- - - - - - 

a) buget de stat - - - - - - 

b) bugete locale - - - - - - 

4.4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

4.5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

- - - - - - 

4.6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de 

acte normative a căror adoptare atrage 

majorarea cheltuielilor bugetare, a 

următoarelor documente: 

- - - - - - 

a) fişa financiară prevăzută la art. 15 din 

Legea nr. 500/2002 privind finanţele 

publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, însoţită de ipotezele şi 

metodologia de calcul utilizate; 

b) declaraţie conform căreia majorarea 

de cheltuială respectivă este compatibilă 

cu obiectivele şi priorităţile strategice 

specificate în strategia fiscal-bugetară, 

cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele 

de cheltuieli prezentate în strategia 

fiscal-bugetară. 

- - - - - - 



 

 

4.8. Alte informații      Nu au fost identificate 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare   

  

5.1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normativ 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5.2. Impactul asupra legislaţiei în 

domeniul achiziţiilor publice 

 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5.3. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia UE (în 

cazul proiectelor ce transpun sau 

asigură aplicarea unor prevederi 

de drept UE). 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5.3.1. Măsuri normative necesare 

transpunerii directivelor UE 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

5.3.2. Măsuri normative necesare 

aplicării actelor legislative ale 

UE 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene  

 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5.5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din 

care decurg angajamente 

asumate  

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

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

 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ  

 

6.1. Informaţii privind neaplicarea 

procedurii de participare la 

elaborarea actelor normative 

 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

6.2. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme 

implicate 

 

   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

6.3. Informaţii despre consultările 

organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale 

   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

6.4. Informaţii privind puncte de 

vedere/opinii emise de organisme 

consultative constituite prin acte 

normative 

 

 

   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

6.5. Informaţii privind avizarea de 

către:                            

 

   Proiectul prezentului act normativ urmează a fi avizat 



 

 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a 

Ţării                          

c) Consiliul Economic şi Social  

d) Consiliul Concurenţei     

e) Curtea de Conturi              

de către Consiliul Legislativ. 

 

 

 

 

6.6. Alte informaţii                    

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 

 

7.1. 

Informarea societăţii civile cu 

privire la elaborarea proiectului de 

act normativ 

     Proiectul de act normativ a respectat prevederile 

Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

7.2. 

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. 

 

  

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

8.1. 

Măsuri de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ  

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

8.2. Alte informaţii      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.43/2020 privind organizarea şi funcționarea 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, care în forma prezentată, a fost avizat de ministerele 

interesate și de către Consiliul Legislativ şi pe care îl supunem spre adoptare. 

 

 

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

 

BARNA TÁNCZOS 

 

 

Avizăm  

VICEPRIM-MINISTRU 

    HUNOR KELEMEN  

 

 

 

         MINISTRUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII      

SOCIALE 

 

 

          MARIUS-CONSTANTIN BUDĂI   

 

 

 

 

 

 

 

                MINISTRUL FINANŢELOR  

 

                           ADRIAN CÂCIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ A 

FUNCȚIONARILOR PUBLICI 

PREȘEDINTE 

 

VASILE-FELIX COZMA 

 

    

 

 

 

 

 

             MINISTRUL JUSTIŢIEI 

 

MARIAN CĂTĂLIN PREDOIU 



 

 

 

  

  

SECRETAR GENERAL 

Corvin NEDELCU 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT  

Teodor DULCEAȚĂ   

SECRETAR GENERAL ADJUNCT  

Győző István BÁRCZI   

 

 

 

 

 

DIRECŢIA JURIDICĂ  

 

 

 

 

 

DIRECȚIA ECONOMICO FINANCIARĂ 

Speranța Georgeta IONESCU 

DIRECȚIA RESURSE UMANE  

Cristina Elena DUMITRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


