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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

Secţinea 1 
 
ORDONANŢĂ    DE   URGENTA    
privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 
în vederea înfiinţării unei  societăţi comerciale  
 
Secţiunea a 2-a  Motivul emiterii actului normativ 
 
1. Descrierea situaţiei actuale 
 
 
 
 

Întreprinderile publice - regii autonome şi 

societăţi comerciale la care statul deţine 

participaţii integrale sau majoritare - 

reprezintă un segment important al 

economiei naţionale şi, în consecinţă, 

lichiditatea, solvabilitatea şi 

funcţionabilitatea acestor societăţi au o 

influenţă determinantă asupra stabilităţii 

ansamblului economiei. 

Avand in vedere ca unele societati 

comerciale cu capital majoritar sau integral 

de stat se afla in dificultate ca urmare a 

cuantumului mare al datoriilor catre 

bugetul de stat,  catre furnizorii de utilitati 

sau  urmare   a  restrangerii   pietei  

 produselor oferite se impune luarea unor 

masuri pentru eficientizarea activitatii 

acestora . 

Mediul economic national, si in special 
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societatile comerciale cu capital de stat, se 

confrunta cu efectele crizei economice 

prelungite, constatandu-se o diminuare 

accentuata a accesului pe pietele 

traditionale de desfacere, cu efecte 

imediate asupra rezultatelor economice si 

financiare. Rusia, Belarus si Kazahstan au 

pus bazele unei uniuni economice, vamale, 

inca de la nivelul anului 2010, si care 

urmeaza sa devina in curand o piata 

comuna, emergenta pietei unice europene. 

 La nivelul lunii august 2012, Federatia 

Rusa a aderat la Organizatia Mondiala a 

Comertului - OMC, ceea ce creeaza 

premisele deschiderii unor noi piete de 

desfacere pentru produsele romanesti, cu 

directa influenta asupra balantei valutare si 

asupra bugetului de stat. 

In contextul actual, ca urmare a aderarii  in 

Organizatia Mondiala a Comertului a 

Federatiei Ruse, comertul international are 

de castigat in urma acestei schimbari, se 

deschide calea unui numar tot mai mare de 

oportunitati de afaceri pentru comerciantii 

romani sa-si exporte si sa-si vanda 

produsele si serviciile catre noii membrii. 

Piata ruseasca este importanta pentru multi 
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parteneri comerciali si are o pozitionare 

geostrategica foarte buna, iar pe termen 

lung, aderarea celor trei state va aduce 

beneficii pentru toata lumea, mai ales in 

contextul in care criza financiara se 

intensifica . 

Efectele aderarii Federatiei Ruse la OMC 

vor fi cu siguranta resimtite in statele 

spatiului Uniunii Europene, atat in ceea ce 

priveste concurenta ce o vor declansa 

companiile rusesti prin desfintarea 

barierelor vamale la exportul din Federatia 

Rusa, cat si in ceea ce priveste accesul 

facilitat al produselor europene pe o piata 

de aproximativ 300.000.000 de 

consumatori. 

In vederea indeplinirii obligatiilor asumate 

fata de organismele internationale 

financiare, statul roman si-a asumat 

obtinerea unor rezultate concrete intr-un 

interval de timp, angajament ce nu nu a 

putut fi respectat din cauze obiective si 

independente de vointa acestuia.  

Avand in vedere noile oportunitati de 

afaceri pe piata Federatiei Ruse si a statelor 

afiliate acesteia, se impune luarea unor 

masuri pentru asigurarea comercializarii 
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produselor  operatorilor economici din 

toate sectoarele de activitate . 

Prin prezentul act normativ se  propune 

înfiintarea unei societai comerciale care are 

ca obiect principal de activitate  

„Activitati de intermediere in comertul cu 

ridicata” – Cod CAEN 461. Acesta entitate 

va identifica mecanisme de reluare a 

activitatilor economice, a funcţionării unor 

societăţi de stat în condiţii de 

profitabilitate, mecanisme care să asigure 

menţinerea locurilor de muncă şi crearea 

unei atractivităţi sporite a mediului de 

afaceri românesc, va propune metode de 

marire a competitivitatii produselor in 

vederea comercializarii acestora pe pieta 

interna si cele  straine.    

Aceste masuri pentru asigurarea 

comercializarii produselor si, astfel, a 

eficientizarii activitatii operatorilor 

economici de stat constituie o situatie 

extraordinara a carei reglementare nu poate 

fi amânată, avand in vedere importanta 

acestor entitati economici si caracterul 

strategic al sectoarelor in care acestia 

opereaza, nefunctionalitatea lor conducand 

la dezechilibre la nivel macroeconomic. 
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Caracterul de urgenta este dat de 

necesitatea adoptarii de masuri pentru 

eficientizarea activitatii economice a 

operatorilor economici . 

Neluarea acestor masuri  conduce la  

intârzierea în eficientizarea activităţii  

întreprinderilor cu capital majoritar sau 

integral de  stat, la mărirea valorii 

arieratelor acestora, cu impact negativ 

asupra bugetului de stat consolidate. 

 
2. Schimbări preconizate 
 

In urma adoptarii actului normativ, 

urmeaza a se  infiinta o societate 

comerciala cu capital integral de stat care 

sa asigure intermedierea accesului pe 

pietele emergente, in conditii concurentiale 

si competitive, în conformitate cu 

reglementările interne şi cele ale Uniunii 

Europene, a produselor romanesti. 

Societatea comerciala ce se va infiinta va 

efectua demersurile necesare in vederea 

asigurarii unei politici statale unitare de 

acces pe pietele comerciale nou create. 

Este necesara adoptatarea de masuri 

urgente, în scopul realizării unei abordări 

armonizate cu politicile comerciale de stat 

stabilite de catre ministerul de resort, si cu 

respectarea principiilor comerciale 
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aplicabile unor investitori privati prudenti. 

 

 
3. Alte informaţii .... 

 
 
 
Secţiunea a 3-a  Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
 
1. Impactul macro-economic:  La acest moment, nu poate fi prognozat.  

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri:  

Proiectul va avea un impact favorabil 

asupra mediului de afaceri, în special 

asupra funcţionării şi eficientizării 

societăţilor cu capital integral sau majoritar 

de stat. 

3. Impactul social:  Proiectul va facilita menţinerea locurilor de 

muncă. 

4. Impactul asupra mediului 
înconjurător:  

Prezentul proiect de act normativ nu  se 

referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii Prezentul proiect 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) 
Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect. 

mii lei
Indicatori Anul 

curent 
Următorii 4 ani Media 

pe 5 
ani 

2 3 4 5 6 1 
2013 2014 2015 2016 2017 
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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  

      

2. Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din 
acestea: 
      i) cheltuieli de 
personal 
     ii) bunuri şi 
servicii 
b) 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 

-      

4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

-      



 8

5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

-      

6. Calcule detaliate 
privind 
fundamentarea 
modificărilor 
veniturilor şi/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 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă 

la acest subiect. 

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

 

3. Decizii ale Curţii Europene 
de Justiţie şi alte documente  

Prezentul proiect de act normativ nu se referă 
la acest subiect. 

4. Evaluarea conformităţii:  

Denumirea actului sau 
documentului comunitar, 
numărul, data adoptării şi data 
publicării 
 

Gradul de conformitate  
(se conformează/ nu se 
conformează) 
 
 

Comentarii 

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

Prezentul proiect de act normativ nu se referă 

la acest subiect. 

 
6. Alte informaţii 

 

 
Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de 
act normativ 
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1. Informaţii privind procesul 
de consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme 
implicate 

Prezentul proiect 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 

Prezentul proiect 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 
 

Prezentul proiect 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 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă 
la acest subiect. 
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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 urmează a fi avizat 

de către Consiliul Legislativ. 

Proiectul de act normativ urmează a fi supus 

analizei  Consiliului Concurentei. 

6. Alte informaţii  

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

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

Proiectul de act normativ este publicat pe 

site-ul Ministerului Economiei, Comerţului şi 

Mediului de Afaceri, respectând dispoziţiile 

Legii nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia 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 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă 

la acest subiect. 

 

3. Alte informaţii Prezentul proiect 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.  

 
Prezentul proiect de act normativ nu se 

referă la acest subiect. 
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2. Alte informaţii 

 
        Faţă  de  cele  prezentate mai sus, în baza art. 115 alin.(4) din Constituţia României, 

republicată,  s-a  elaborat   Proiectul  de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind 

mandatarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in vederea 

infiintarii unei societati comerciale, proiect  pe care, dacă sunteţi de acord,   vă   rugăm  

să-l aprobati. 

 
 

MINISTRUL ECONOMIEI COMERŢULUI ŞI  
 MEDIULUI DE AFACERI 

 
Daniel CHIŢOIU 
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