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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

HOTĂRÂRE  

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 727/2005 privind unele 

măsuri pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale "Romtelecom" - S.A. 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ  

1. Descrierea situaţiei actuale 

 

Prin H.G. nr. 727/2005 privind unele măsuri 

pentru finalizarea privatizării Societăţii 

Comerciale "Romtelecom" - S.A., cu modificările 

şi completările ulterioare s-a declanşat acţiunea 

de finalizare a privatizării acestei societăţi. 

Astfel, acest act normativ urmărea crearea 

cadrului legal pentru delansarea procesului final 

de privatizare, prin mandatarea Ministerului 

Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei ( 

actual Ministerul pentru Societatea 

Informaţională) de a selecta un consultant 

internaţional specializat care să realizeze acest 

proces. De asemenea se prevedea că cele mai 

multe din cheltuieli, exceptând cota variabilă a 

onorariului consultantului, erau suportate de S.C. 

Romtelecom S.A. 

 

2. Schimbări preconizate Scopul actului normativ îl constituie asigurarea 

cadrului legislativ necesar activităţii de 

privatizare prin metoda vânzării de acţiuni a 

Romtelecom.S.A., pentru finalizarea cu succes a 

acesteia. Astfel, modificările şi completările 

efectuate au în vedere următoarele aspecte: 

1.Selectarea unui consultant, banca de investiţii 

sau consorţiu format dintr-o banca de investiţii şi 

consultant juridic, care să îndeplinească şi 

condiţiile de a activa ca şi intermediar autorizat 

să presteze servicii  de investiţii financiare. În 

principal, atribuţiile consultantului vor consta în: 

a) acordarea de asistenţă specializată, inclusiv 

juridică,  pe tot parcursul procesului de 

privatizare. 

b) elaborarea tuturor documentelor şi efectuarea 

tuturor proceselor a căror necesitate apare pe 

parcursul procesului de privatizare, inclusiv cele 
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care au menirea de a optimiza procesul de 

privatizare ( divizări, fuziuni, conversie, etc.) 

c) elaborarea strategiei de privatizare şi 

propunerea metodei de privatizare. 

2. Plata cheltuielilor legate de remunerarea 

comisiei de evaluare şi selectare a consultantului 

şi a Secretariatului tehnic vor fi suportate de  

Ministerul pentru Societatea Informaţională, în 

limitele sumelor aprobate cu această destinaţie în 

bugetul privind activitatea de privatizare. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

1. Impactul macroeconomic Procesul de privatizare derulat de Ministerul 

pentru Societatea Informaţională determină 

diminuarea implicării statului în activitatea  de 

administrare a societăţii,  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 

Actul 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   Actul 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 si 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 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care:  

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
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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 

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care:    

 a) buget de stat  

 b) bugete locale  

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

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 prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor prezentului act 

normativ 

Nu e cazul. 

2. Conformitatea prezentului act  

normativ cu legislaţia comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare     

Nu există legislaţie comunitară specifică unică. 

3. Masuri normative necesare aplicarii 

directe a actelor normative comunitare 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europeneşi alte documente 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg 

angajamente 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 

1.      Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de cercetare 

şi alte organisme implicate  

Actul normativ nu se referă la acest subiect.  

2. Fundamentarea alegerii  organizaţiilor Actul normativ nu se referă la acest subiect.   
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cu care a avut loc consultarea, precum şi 

a modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul 

prezentului act normativ  

2. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în 

situaţia în care prezentul 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  

 

Actul 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  

Actul 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   

 

Actul normativ  necesită aviz de la Consiliul 

Legislativ.   

 

 

6. Alte informaţii                

 

Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

 şi implementarea prezentului act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

prezentului act normativ 

 

Au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională. 

ate cu preminiţia p 

2. Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact 

asupra mediului în urma 

implementării  

 

 

Actul normtiv nu se referă la acest subiect. 
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prezentului act normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice 

 

3. Alte informaţii     

 

Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a  

 

prezentului act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor 

noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Acest act normativ se va aplica începând cu data 

publicării în Monitorul Oficial al României. 

2. Alte informaţii     

 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr.727/2005 privind unele măsuri pentru 

finalizarea privatizării Societăţii Comerciale "Romtelecom" - S.A. 
 

. 

 

Ministrul pentru Societatea Informaţională 

Dan NICA 

 

 

Avizează 

 

Viceprim-Ministru, Ministrul Finanţelor Publice 

Daniel CHIŢOIU 

 

 

Ministrul delegat pentru Buget 

Liviu VOINEA 

 

 

Ministrul Justiţiei 

Robert - Marius Cazanciuc 
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