
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ  
       Hotărârea Guvernului privind aprobarea subvenţiilor pe produse, a subvenţiilor privind 
protecţia socială acordate companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul 
minier. 
Secţiunea a 2-a  
Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 
actuale 

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, s-a aprobat 
susţinerea bugetară a sectorului minier prin subvenţii pe produse şi 
subvenţii privind protecţia socială pentru unele activităţi miniere – Anexa 
nr.2, Titlul IV – Subvenţii pe produse (01) şi Protecţie socială în sectorul 
minier (18). 
Având în vedere prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii 
Europene nr. 1407/2002 privind ajutorul de stat acordat industriei 
cărbunelui, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a 
recalculat, conform normelor metodologice aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 311/1999 privind acordarea, utilizarea şi controlul 
subvenţiilor pentru produsele din industria cărbunelui, minereurilor 
feroase, neferoase, cu completările şi modificările ulterioare, subvenţia 
totală pentru Compania Naţională a Huilei SA Petroşani şi subvenţia pe 
unitatea de produs conform cantităţilor fizice ce urmează a fi produse şi 
livrate, aprobate de conducerea ministerului. In urma recalculării a 
rezultat necesitatea şi oportunitatea determinării subvenţiei unitare 
diferenţiate pe trimestre, in vederea asigurării sursei de finanţare pentru 
persoanele disponibilizate prin concedieri colective, în condiţiile 
menţinerii subvenţiei totale la suma de 245.649 mii lei şi 10.373 mii lei 
pentru protecţie socială. 
Deasemenea s-a determinat şi subvenţia unitară pentru obţinerea a 1 kg de 
octoxid de uraniu în condiţiile menţinerii subvenţiei totale la suma de 
29.514 mii lei şi 2.829 mii lei pentru protecţie socială. 
Produsele subvenţionate şi cuantumul subvenţiei trebuie specificate 
expres, la nivel de hotărâre de guvern conform normelor metodologice 
menţionate anterior.  

2. Schimbări 
preconizate 

Proiectul de act normativ a fost realizat pentru  a fi introduse următoarele 
aspecte: 
- modificarea subvenţiei unitare pentru produsul huila energetica; 

3. Alte informaţii Modificările propuse se fac cu încadrarea în creditele bugetare aprobate 
pentru subvenţii pe produse şi protecţie socială în sectorul minier. 

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

1. Impactul 
macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la 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 



5. 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) 
Sumele sunt cuprinse in Legea bugetului de stat pe anul 2010  nr. 11/2010 . 

- mii lei -

Indicatori Anul 
curent Următorii 4 ani 

Med
ia pe 
5 ani

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus - - -   - 

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare în plus       

3. Impact financiar, plus/minus       
4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare - - -   - 

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare - - -   - 

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

- - -   - 

7. Alte informaţii  
Secţiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
1. Proiecte de acte normative suplimentare Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 
2. Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în 
materie 

Proiectul este compatibil cu legislaţia comunitara. 
 

3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie si 
alte documente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

4. Evaluarea conformităţii: - 
Denumirea actului sau documentului 
comunitar, numărul, data adoptării şi 
data publicării 

Regulamentul privind ajutorul de stat pentru 
industria cărbunelui C.E. nr. 1407/2002   

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

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

6. Alte informaţii  
1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de cercetare si 
alte organisme implicate 

Confederaţii Sindicale :CNS Cartel Alfa 
Confederaţii Patronale: PATROMIN 
Rezultatul consultării: Au participat la dezbaterea 
actului normativ, fiind de acord cu forma propusă, 
care a primit aviz favorabil. 

2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor 
cu care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor 
organizaţii este legata de obiectul 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 



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 nu se referă la acest 
subiect 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente 

Proiectul de 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 si Social 
d) Consiliul Concurentei 
e) Curtea de Conturi 

- Consiliul Legislativ a avizat proiectul de act 
normativ 
- Consiliul Economic şi Social 
 

6. Alte informaţii  
Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului de act 
normativ 
1. Informarea societăţii civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ a fost supus procedurilor de 
transparenţă decizională conform  Legii nr. 52/2003 . 

2. Informarea societăţii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, precum 
si efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau diversităţii 
biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
Secţiunea a 8-a 
Masuri de implementare 
1. Masurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice 
centrale si/sau locale - înfiinţarea 
unor noi organisme sau extinderea 
competentelor instituţiilor existente 

 Funcţiile de supraveghere vor fi îndeplinite de instituţiile 
existente: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
 

 
 
 
 



Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi 
având în vedere prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1407/2002 privind 
ajutorul de stat acordat industriei cărbunelui, s-a întocmit alăturatul proiect de Hotărâre a 
Guvernului, pe care, dacă sunteţi de acord vă rugăm  să îl adoptaţi. 

 

Ministrul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

Adriean VIDEANU 

 

Avizat favorabil 

 

Ministrul Finanţelor Publice 

Sebastian Teodor Gheorghe VLĂDESCU 

 

 
Ministrul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale 

Mihai Constantin ŞEITAN 

 

 
 

Ministrul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti 

Cătălin Marian PREDOIU 

 

 
 
 

 

 
 


