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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de 
privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 
2011. 

Secţiunea a 2 –a - Motivul emiterii actului normativ  

1. Descrierea situaţiei actuale 

 

Potrivit prevederilor art.1 alin.(7) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
88/2001 privind înfiinţarea Oficiului 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
Industrie, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 552/2001, bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Oficiului Participaţiilor 
Statului şi Privatizării în Industrie este 
supus spre aprobare Guvernului României. 

Conform prevederilor Legii nr. 329/2009 
privind reorganizarea unor autorităţi şi 
institutii publice, raţionalizarea cheltuielilor 
publice, susţinerea mediului de afaceri şi 
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 
Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, 
a Hotărârii de Guvern nr. 1440/2009 
privind reorganizarea unor autorităţi şi 
instituţii publice aflate în subordinea 
Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri, Oficiul Participaţiilor 
Statului şi Privatizării în Industrie este 
instituţie publică cu personalitate juridică, 
în subordinea Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri şi este 
finanţat integral de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

2. Schimbări preconizate Scopul actului normativ îl constituie 
asigurarea cadrului legislativ necesar 
activităţii de privatizare desfăşurată de 
Oficiul Participaţilor Statului şi Privatizării 
în Industrie. 
A. În bugetul de venituri şi cheltuieli 
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aferent activităţii de privatizare s-au 
prevăzut: 
 
 I. Venituri totale în suma de 3.769.490 
mii lei, din care: 

 2.885.300 mii lei venituri din 
privatizare 

La preliminarea acestor venituri s-au 
avut în vedere încasarea sumei de 
2.855.200 mii lei (664.000 mii EURO 
la un curs de 4,3 lei/EURO) rezultată 
din vânzarea pachetelor minoritare 
prin mecanisme ale pieţei de capital, 
precum şi a sumei de 30.100 mii lei 
(7.000 mii EURO la un curs de 4,3 
lei/EURO) rezultată din vânzarea de 
pachete majoritare de acţiuni deţinute 
la S.C. CUPRUMIN S.A. Bucureşti şi 
S.C. ISCIR – CERT S.A. 

 884.000 mii lei venituri din 
dividende  

La preliminarea acestor venituri s-au 
avut în vedere dividendele nete 
estimate a se realiza la finele anului 
2010 de către societăţile comerciale 
aflate sub autoritatea Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri în valoare de 884.000 mii lei. 
La stabilirea dividendelor s-au avut în 
vedere constituirea de provizioane de 
către agenţii economici din portofoliu, 
la sfârşitul anului 2010, cu respectarea 
principiului prudenţei (provizioane 
pentru neîncasarea creanţelor, clienţi 
incerţi, litigii, depreciere imobilizări, 
etc.), apelarea la credite suplimentare, 
care necesită cheltuieli financiare mai 
mari, în vederea constituirii stocurilor 
de iarnă de către furnizorii de utilităţi, 
precum şi un grad de încasare al 
dividendelor de 90%. 

190 mii lei alte venituri 
La preliminarea acestor venituri s-au 
avut în vedere: 
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- veniturile obţinute din vânzarea 
caietelor de sarcini, a dosarelor de 
prezentare, taxe de participare la 
licitaţii, inclusiv diferenţele de curs 
valutar favorabile şi nefavorabile, în 
sumă de 90 mii lei; 
- veniturile constând în dobânzi la 
disponibilităţile din contul Oficiului 
Participaţiilor Statului şi Privatizării 
în Industrie, în suma de 100 mii lei 
 

II. Cheltuielile totale în sumă de 
3.733.240 mii lei, din care: 

 Cheltuieli de administrare, 
privatizare de 86.700 mii lei, 
constituite din:  

○ Cheltuielile legate de plata 
onorariilor pentru consultanţi, agenţi de 
privatizare sau firme de avocatură şi cele 
pentru pregătirea şi realizarea privatizării 
societăţilor comerciale, estimate la 63.750 
mii lei.  

Una din componentele activităţii 
Oficiului Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie, inseparabilă în 
procesul de privatizare o reprezintă 
activitatea de consultanţă şi de asistenţă 
juridică, iar derularea coerentă a procesului 
de privatizare necesită consultanţă de 
specialitate şi impune selectarea unor firme 
specializate în evaluarea agenţilor 
economici din portofoliu. Totodată, 
conform prevederilor Legii nr. 137/2002 
privind unele măsuri pentru accelerarea 
privatizării, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a Normelor metodologice 
aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
vânzarea acţiunilor prin mecanisme ale 
pieţei de capital se derulează prin 
intermediul unei societăţi de servicii de 
investiţii financiare sau a unui intermediar 
autorizat de către Comisia Naţională a 
Valorilor Mobiliare. La determinarea 
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acestor cheltuieli s-au avut în vedere: 
- plata societăţilor civile profesionale 
de avocatură care vor asista Oficiul 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
Industrie în derularea procedurilor de 
selectare a intermediarilor autorizati şi 
de vânzarea de pachete minoritare de 
acţiuni prin mecanisme ale pieţei de 
capital la Societatea Comercială OMV 
Petrom S.A,  C.N.T.E.E, 
Transelectrica S.A., S.N.T.G.N. 
Transgaz S.A., S.N.G.N. Romgaz 
S.A., a proceselor de vânzare a 
pachetelor majoritare de acţiuni la 
Societatea Comercială CUPRUMIN 
S.A. şi Societatea Comercială ISCIR – 
CERT S.A., declanşarea proceselor de 
vânzare de pachete minoritare sau 
majoritare de acţiuni deţinute la 
Societatea Comercială Conpet S.A., 
Societatea Comercială Oil Terminal 
S.A. şi Societatea Comercială 
OLTCHIM S.A., precum şi 
declanşarea, în aplicarea prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 
privind unele măsuri pentru derularea 
procesului de privatizare a Societăţii 
Comerciale de Distribuţie a Gazelor 
Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. 
Bucuresti şi a Societăţii Comerciale de 
Distribuţie a Gazelor Naturale 
"Distrigaz Nord" - S.A. Targu Mures, 
precum şi a societăţilor comerciale 
filiale de distribuţie şi furnizare a 
energiei electrice, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 169/2004 a 
proceselor de vânzare de acţiuni către 
salariaţi la Societatea Comercială 
E.ON Gaz Distribuţie S.A., Societatea 
Comercială E.ON Gaz România S.A. 
şi GDF Suez Energy România S.A. 
- plata intermediarilor autorizaţi în 
cadrul vânzarii de pachete minoritare 
prin mecanismele ale pieţei de capital 
la Societatea Comercială OMV 
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Petrom S.A., C.N.T.E.E, 
Transelectrica S.A., S.N.T.G.N. 
Transgaz S.A. şi S.N.G.N. Romgaz 
S.A., inclusiv plata onorariului de 
succes. 

- contractarea serviciilor de 
consultanţă din partea unor firme 
specializate care vor asista Oficiul 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
Industrie în procesul de atragere de 
investiţii şi/sau privatizarea Societatea 
Comercială Termoelectrica S.A. şi 
sucursala Electrocentrale Paroşeni 
S.A., Societatea Comercială Santierul 
Naval Mangalia S.A., Societatea 
Comercială Uzina Mecanica Orastie 
S.A., Societatea Comercială IAR S.A., 
Societatea Comercială Avioane 
Craiova S.A., inclusiv cheltuieli cu 
taxe de timbru, cauţiuni, traduceri, 
legalizări, cheltuieli DHL; 
- alte activităţi necesare şi 
premergătoare realizării privatizării, 
administrării, respectiv publicarea 
anunţurilor privind oferta de vânzare, a 
anunţurilor pentru selectarea 
consultanţilor, a listelor privind 
intenţia de privatizare în presa internă 
şi internaţională, realizarea spoturilor 
şi a clipurilor publicitare, precum şi 
organizarea simpozioanelor pentru a 
face publică oferta de privatizare a 
Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri - Oficiul 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
Industrie. 
○ Cheltuielile pentru rapoarte de 

evaluare realizate în procesul de privatizare 
şi post-privatizare, pentru expertize, 
cauţiuni, evaluări în litigii, onorarii 
executori judecătoreşti, documentaţii pentru 
obţinerea avizului de mediu, precum şi alte 
asemenea cheltuieli estimate la 450 mii lei. 
La preliminarea acestei sume s-a avut în 
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vedere situaţia economico-financiară 
dificilă a unor agenţi economici din 
portofoliul Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri care în 
condiţiile actualei crize vor fi în 
imposibilitatea de a susţine financiar aceste 
costuri, obligativitatea întocmirii acestor 
rapoarte în vederea privatizării acestora, 
precum şi necesitatea efectuării unor 
expertize şi evaluari în cadrul procesului de 
administrare eficientă a participaţiilor 
deţinute de statul român prin Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 

○ Costuri implicate de dizolvarea 
voluntară şi lichidarea societăţilor 
comerciale, estimate la 900 mii lei. Situaţia 
economică precară a unor operatori 
economici din portofoliul Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri – Oficiul Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie (BRML CERT S.A. 
Bucureşti, IPIU CONSULTING 
ENGINEERING S.A., Societatea 
Comercială PETROTRANS S.A., 
Societatea Comercială MINIERA BANAT 
S.A., Societatea Comercială MOLDOMIN 
S.A., Societatea Comercială REMIN S.A, 
s.a.) justifică luarea măsurii de dizolvare şi 
lichidare a acestora, şi pe cale de 
consecinţă, angajarea de astfel de cheltuieli 
de către Oficiul Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie.  

○ Cheltuieli cu despăgubiri, daune, 
prejudicii, garanţii acordate cumpărătorilor, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 
137/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, estimate la 21.600 mii lei, cu 
luarea în considerare a importanţei 
strategice pentru economia naţională a 
agenţilor economici aflaţi în portofoliul 
Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri - Oficiul Participaţiilor 
Statului şi Privatizării în Industrie. Oficiul 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
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Industrie, în calitate de instituţie publică 
implicată trebuie să acorde garanţii, daune, 
prejudicii şi despăgubiri în baza 
reglementărilor legale şi a contractelor de 
privatizare aprobate prin legi speciale şi/sau 
a hotărârilor judecătoreşti definitive şi 
irevocabile pronunţate în acest sens. în 
cadrul acestora, ponderea importantă este 
generată de aplicarea prevederilor 
contractelor de privatizare a societăţilor de 
distribuţie de gaze naturale, în ceea priveşte 
plata unor sume pentru stingerea 
pretenţiilor formulate de cumpărători. 

 
 Transferuri în sumă totală de 

3.646.540 mii lei care reprezintă suma 
estimată pentru vărsăminte la bugetul 
statului şi în contul curent general al 
Trezoreriei Statului, determinate ca 
diferenţă între veniturile prevăzute a se 
încasa şi cheltuielile prevăzute a se realiza 
în anul 2011, conform prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
113/2006 privind înfiinţarea Fondului 
naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea 
nr. 186/2008, a Legii nr. 399/2002 pentru 
asigurarea condiţiilor de finanţare a 
organizării şi funcţionării activităţilor 
legate de privatizările derulate prin Oficiul 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
Industrie şi a Legii nr. 329/2009 privind 
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii 
publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea 
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi 
Fondul Monetar Internaţional. Din acestea 
suma de 884.190 mii lei reprezintă 
vărsămintele din dividende şi dobânzi la 
bugetul statului şi 2.762.350 mii lei 
reprezintă vărsaminte în contul curent 
general al Trezoreriei Statului, conform 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea 
Fondului naţional de dezvoltare, aprobată 
prin Legea nr. 186/2008. 
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Bugetul de venituri şi cheltuieli 
aferent activităţii de privatizare 
înregistrează un excedent de 36.250 mii lei. 
 
B. În bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Oficiului Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie conform 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.169/2001 privind utilizarea unor sume 
destinate restructurării şi reorganizării 
operatorilor economici din sectorul 
producţiei de apărare, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
380/2002, s-au prevăzut venituri de 200 mii 
lei. Această sumă reprezintă 30% din 
totalul sumele estimate a fi obţinute din 
valorificarea mijloacelor fixe ale 
operatorilor economici din sectorul 
producţiei de apărare şi reprezintă, conform 
Legii nr. 380/2002 pentru restructurarea şi 
reorganizarea agenţilor economici din 
sectorul producţiei de apărare, venituri 
extrabugetare la dispoziţia Oficiului 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
Industrie. 
Cheltuieli pentru restructurarea şi 
reorganizarea operatorilor economici din 
sectorul producţiei de apărare, potrivit 
Legii nr. 380/2002, sunt estimate la 150 mii 
lei.  
Diferenţa între veniturile încasate şi 
cheltuielile efectuate conform Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 169/2001 
privind utilizarea unor sume destinate 
restructurării şi reorganizării agenţilor 
economici din sectorul producţiei de 
apărare, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 380/2002, în 
sumă de 50 mii lei, rămâne permanent la 
dispoziţia Oficiului Participaţiilor Statului 
şi Privatizării în Industrie în vederea 
utilizării exclusive pentru restructurarea şi 
reorganizarea industriei de apărare. 
 
C. Informaţii privind disponibilul  
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Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării 
în Industrie reţine permanent la dispoziţia 
sa, conform prevederilor Legii nr. 399/2002 
pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a 
organizării şi funcţionării activităţilor 
legate de privatizările derulate prin Oficiul 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
Industrie, o sumă reprezentând jumătate din 
cuantumul anual al cheltuielilor prevăzute 
în bugetul sau de venituri şi cheltuieli, din 
veniturile încasate din vânzarea acţiunilor şi 
din alte venituri constituite conform legii în 
cursul anului, precum şi diferenţa între 
veniturile încasate şi cheltuielile efectuate 
conform Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea 
unor sume destinate restructurării şi 
reorganizării agenţilor economici din 
sectorul producţiei de apărare, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
380/2002.  
Disponibilul în lei aferent activităţii de 
privatizare existent în conturile Oficiului 
Participaţiilor Statului şi Privatizării la 
finele anului 2011, în suma de 43.350 mii 
lei este compus din: 

- disponibil la începutul anului 2010 în 
suma de 1.003 mii lei; 

- disponibil rămas de restituit de către 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului în baza prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 13/2009, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 234/2009 în 
sumă de 7.597 mii lei; 

- disponibil constituit în cursul anului 
2011 în sumă de 36.250 mii lei,  
din totalul acestora scăzându-se garanţia de 
participare la licitaţie pentru Societatea 
Comercială Uzina Termoelectrică Midia 
S.A. Năvodari în valoare de 1.500 mii lei.  

Menţionăm că, urmare a prevederilor 
Legii nr. 308/2008 de respingere a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
101/2006 şi în baza protocolului de 
predare-primire semnat între Autoritatea 
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pentru Valorificarea Activelor Statului şi 
Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării 
în Industrie, acesta din urmă a preluat în 
pasivul bilanţier suma de 1.500 mii lei 
reprezentând garanţia de participare la 
licitaţie pentru Societatea Comercială 
Uzina Termoelectrică Midia S.A. Năvodari, 
fără ca aceasta să se regăsească în 
contrapartida în activul Oficiului 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
Industrie. Aceasta sumă urmează să se 
restituie firmei The Rompetrol Group N.V. 

Disponibilul în lei existent în 
conturile Oficiului Participaţiilor Statului şi 
Privatizării la finele anului 2011 conform 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
169/2001 privind utilizarea unor sume 
destinate restructurării şi reorganizării 
agenţilor economici din sectorul producţiei 
de apărare, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 380/2002, este în 
suma de 443 mii lei, compus din: 

- disponibil rămas de restituit de către 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului în baza prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 13/2009, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 234/2009 în 
sumă de 393 mii lei; 

- disponibil constituit în cursul anului 
2011 în suma de 50 mii lei. 

3. Alte informaţii Parametrii în care se planifică a se încadra 
indicatorii financiari, aşa cum vor rezulta 
din funcţionarea Oficiului Participaţiilor 
Statului şi Privatizării în Industrie în anul 
2011, se stabilesc prin aplicarea legislaţiei 
în vigoare privind modalităţile de 
desfăşurare a activităţii de privatizare şi a 
destinaţiei fondurilor obţinute. 

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

1. Impactul macroeconomic Procesul de privatizare derulat de Oficiul 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
Industrie precum şi administrarea în 
condiţii de eficienţă a participaţiilor statului 
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român concură în mod direct la 
suplimentarea veniturilor bugetului de stat, 
precum şi la dezvoltarea sectoarelor 
strategice ale economiei naţionale.  

1^1. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Influenţele asupra mediului de afaceri sunt 
pozitive ca urmare a crearii premiselor de 
dezvoltare a sectoarelor strategice ale 
economiei naţionale şi se pot manifesta atât 
pe orizontală, cât şi pe verticală. 

3. Impactul social  Administrarea eficientă a participaţiilor 
statului creează premisele menţinerii 
locurilor de muncă în sectoarele economiei 
naţionale.  

4. Impactul asupra mediului   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)  

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 

Veniturile totale estimate a se realiza prin 
adoptarea actului normativ propus sunt de 
3.769.490 mii lei, din care venituri din 
dividende în sumă de 884.000 mii lei, 
venituri din privatizare în suma de 
2.885.300 mii lei, precum şi alte venituri în 
suma de 190 mii lei. 

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 

Cheltuielile prevăzute în buget sunt în suma 
totală de 3.733.240 mii lei, din care: 
cheltuieli de administrare, privatizare în 
sumă de 86.700 mii lei şi transferuri în 
sumă de 3.646.540 mii lei. 
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 (ii) bunuri şi servicii 
c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

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

 a) buget de stat  

 b) bugete locale  

Impactul financiar va fi de plus 884.190 mii 
lei (sumă ce urmează a fi virată la bugetul 
statului) şi de plus 2.762.350 mii lei (sumă 
ce urmează a fi virată în contul curent 
general al Trezoreriei Statului) 

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare  

Nu sunt necesare. 

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea  veniturilor bugetare  

Nu sunt necesare. 

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

Nu sunt necesare. 

7. Alte informaţii  Nu sunt necesare. 

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

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

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect 

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

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect 

3. Masuri normative necesare 
aplicarii directe a actelor normative 
comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europeneşi alte documente 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect 

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

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect 

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

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect   

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 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 şi Social  
 d) Consiliul Concurenţei  
 e) Curtea de Conturi   

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect   

6. Alte informaţii                     Nu este cazul. 

Secţiunea a 7-a  - Activităţi de informare publică privind elaborarea şi 
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implementarea proiectului de act normativ  

1. Informarea societăţii civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect ormitate cu preministraţia 
publică 

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     Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect 

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

 
Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 108 din Constituţie, 
republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 
privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu 
modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 552/2001, 
al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, 
cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Legea nr. 399/2002 pentru 
asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi funcţionării activităţilor legate de 
privatizările derulate prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, al 
Ordonanţei de urgenţă nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de 
dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, al art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării 
şi reorganizării agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 380/2002 şi a Legii nr. 329/2009 privind 
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia    
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Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre 
a Guvernului, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l adoptaţi. 
 

MINISTRUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI  
MEDIULUI DE AFACERI 

 
 

Ion ARITON 

 

 

                                   

 

 

 
AVIZAT 

 
 

 
MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE 

 
 

Gheorghe IALOMITIANU 
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