
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
 
 

Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

 
 

Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului 
Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri  din Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010 pentru plata 

arieratelor 
 
 

 
Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 
 

1. Descrierea situaţiei 
actuale    

Acordul Stand-by încheiat cu Fondul Monetar 
Internaţional impune României atingerea  anumitor 
ţinte referitoare la pierderile operaţionale şi arieratele 
care reprezintă o condiţionalitate pentru eliberarea 
tranşelor aferente împrumutului contractat.  
Totodată, creşterea cuantumului arieratelor şi a 
pierderilor operaţionale determină mărirea deficitului 
bugetului general consolidat ceea ce conduce la 
nerespectarea ţintei cuprinse în  strategia fiscal 
bugetară 2011-2014. 
Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de 
Afaceri nu are asigurate fondurile necesare pentru 
asigurarea productiei de apa grea in vederea punerii in 
functiune si completarii necesarului tehnologic pe 
durata de viata a unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda 
in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 80/2006, 
aprobata prin Legea nr. 78/2007, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
Neasigurarea finantarii productiei de apa grea ar avea 
implicatii negative majore in sensul ca pentru 
desfasurarea etapelor de oprire in conditii de siguranta 
ar fi necesar un efort financiar de peste 220.000 mii lei. 
 

2. Schimbări preconizate Prin alocarea sumelor necesare plăţii arieratelor 
înregistrate de Ministerul Economiei, Comertului si 
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Mediului de Afaceri  se asigură încadrarea în ţintele 
stabilite prin Acordul Stand-by încheiat cu Fondul 
Monetar Internaţional, încrederea investitorilor în 
climatul socio-economic românesc. 
În acest sens, propunem promovarea prezentului 
proiect de act normativ prin care se realizează plata 
arieratelor. 

3. Alte informaţii  Nu au fost identificate 
 

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
 

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul 
2. Impactul asupra mediului 
de afaceri 

Nu este cazul 

3. Impactul social   Nu este cazul 
4. Impactul asupra mediului Nu este cazul 
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 
 

1. Modificări ale veniturilor 
bugetare plus/minus, pentru   
buget de stat şi bugete 
locale                                

Nu este cazul 

2. Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus pentru                   
buget de stat şi bugete 
locale                                

Nu este cazul 

3. Impact financiar, 
plus/minus       

Nu este cazul 

4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare              

Proiectul de hotărâre nu se referă la acest domeniu 

5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

Proiectul de hotărâre nu se referă la acest domeniu 

6. Calcule detaliate privind Proiectul de hotărâre nu se referă la acest domeniu 
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fundamentarea 
modificărilor    veniturilor 
şi/sau cheltuielilor bugetare    
7. Alte informaţii          Nu au fost identificate                       

 
 
 
 

Secţiunea a 5-a                                
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Proiecte de acte 
normative suplimentare 

 Nu este cazul 

2. Compatibilitatea proiec-
tului de act normativ cu 
legislaţia comunitară în 
materie                              

 Nu este cazul 

3.Decizii ale Curţii 
Europene de Justiţie şi alte 
documente                       

 Nu este cazul 

4. Evaluarea conformităţii  Nu este cazul 
5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale 
din care decurg 
angajamente                            

 Nu este cazul 

6. Alte informaţii Nu sunt necesare 
 

 
Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 

1. Informaţii privind 
procesul de consultare cu 
organizaţii   
neguvernamentale 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     

Nu este cazul  

3. Consultările organizate 
cu  autorităţile 

Nu este cazul  
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administraţiei publice locale 
4. Consultările desfăşurate 
în cadrul    consiliilor 
interministeriale 

Nu este cazul 

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 va fi supus avizării Consiliului Legislativ 
 
Nu este cazul 
 
Nu este cazul 
Nu este cazul 
Nu este cazul 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
 

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     

Au fost întreprinse demersurile prevăzute la art.7 alin.(3) 
din Regulamentul privind procedurile, la nivelul 
Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea 
proiectelor de documente de politici publice, a 
proiectelor de acte normative, precum şi a altor 
documente, în vederea adoptării/aprobării aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

2. Informarea societăţii 
civile cu privire la 
eventualul impact asupra 
mediului  

Nu este cazul 
 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate.  
 

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                  

Nu este cazul 
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unor noi organisme sau 
extinderea      competenţelor 
instituţiilor existente   
2. Alte informaţii Nu au fost identificate.                     

 
Faţă de cele prezentate mai sus, in temeiul art. 108 din Constitutia României republicată, 
s-a elaborat alăturatul proiect de hotarare a Guvernului privind suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri  din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010 pentru plata 
arieratelor, pe care va rugam sa il avizati. 

 
Ministrul Economiei,Comertului si Mediului de Afaceri 

Ion ARITON 

 
 

AVIZĂM FAVORABIL: 
 

         Ministrul Finanţelor Publice, 
      Gheorghe IALOMIŢIANU 

      
 
 
 
 
 
 
 
 


