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                 N O T Ă   D E   F U N D A M E N T A R E 
Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ 
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 415/2002 privind organizarea și 
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării  
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea situaţiei 
actuale 

În conformitate cu prevederile art.119 din Constituția României, 
republicată, Consiliul Suprem de Apărare a Țării organizează și 
coordonează unitar activitățile care privesc apărarea țării și securitatea 
națională, participarea la menținerea securității internatționale și la 
apărarea colectivă în sistemele de alianță militară, precum și la acțiuni 
de menținere sau de restabilire a păcii. 

Legea nr.415/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
stabilește organizarea și funcționarea  Consiliul Suprem de Apărare a 
Țării. 

Potrivit art. 5 alin. (3) din Legea nr.415/2002, cu modificările și 
completările ulterioare,  Consiliul Suprem de Apărare a Țării este 
compus din 10 membrii, 6 dintre ei sunt miniștrii, deținători ai 
portofoliilor apărării, internelor, afacerilor externe, justiţiei, industriei şi 
resurselor și finanţelor publice.                                                                         

Prin Hotărârea nr.44/2014, Parlamentul României a aprobat 
modificarea structurii și compoziției politice a Guvernului României.  

Urmare emiterii actului normativ mai sus-mentionat, s-a emis 
Decretul Preşedintelui României nr. 915/2014 privind revocarea din 
funcţie şi numirea unor membri ai Guvernului României. 

Având în vedere actele normative prezentate, a fost aprobată 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor 
măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi 
pentru modificarea și completarea unor acte normative potrivit căreia  
au fost stabilite măsurile care să permită desfășurarea, în noul cadru 
organizatoric, a activității Guvernului, ministerelor, organelor de 
specialitate a administraţiei publice centrale, instituțiilor publice și 
structurilor din cadrul administrației publice centrale. 
        În conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 86/2014, Ministerul Economiei se 
reorganizează prin schimbarea denumirii în Ministerul Economiei, 
Comerțului și Turismului.  

Potrivit art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014: 
- se înfiinţează Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și 

Mediului de Afaceri, prin preluarea activităților și a structurilor de la 
Departamentul pentru Energie și de la Departamentului pentru 
Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism, exclusiv 
cele din domeniul turismului; 

- Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de 
Afaceri preia de la Ministerul Economiei şi exercită: 

    a) atribuţiile de instituţie publică implicată în domeniul privatizării 
pentru societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi 
din domeniul producţiei, distribuţiei şi furnizării energiei electrice şi 
termice, precum şi din domeniul exploatării, prelucrării şi valorificării 
resurselor minerale energetice: cărbune, uraniu, petrol, ţiţei şi gaze 
naturale, precum şi pentru filialele acestora; 

    b) atribuţiile privind exercitarea calităţii de acţionar al statului la 
entităţile prevăzute la lit. a), precum şi cele referitoare la monitorizarea 
postprivatizare a îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-
cumpărare de acţiuni încheiate în cadrul proceselor de privatizare a 
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acestor entităţi; 
    c) orice alte atribuţii exercitate de Ministerul Economiei prin 

Departamentul pentru Energie stabilite potrivit actelor normative în 
vigoare, acordurilor internaţionale sau altor acte încheiate potrivit 
dispoziţiilor legale aplicabile şi corespunzătoare activităţilor preluate; 
      Prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2015 s-a aprobat organizarea și 
funcționarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi 
Mediului de Afaceri. 
    Art.3 alin. (1) lit. A pct. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 42/2015 
prevede că în realizarea functiilor sale ministerul exercită atribuții, și 
anume întocmirea și prezentarea de informări, rapoarte și propuneri de 
activități Consiliului Suprem de Apărare a Țării.  
     Astfel, se impune participarea ministrului energiei, întreprinderilor 
mici și mijlocii și mediului de afaceri la ședințele Consiliului Suprem de 
Apărare a Țării, în calitate de membru. 

2. Schimbări preconizate         Scopul actului normativ îl constituie asigurarea cadrului legislativ 
necesar desfășurării activității Consiliului Suprem de Apărare a Țării în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea și completarea unor 
acte normative. 
       Astfel, se impune ca prevederile art.5 alin. (3) din Legea nr. 
415/2002 să fie corelate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 41/2015 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei și cele ale Hotărârii 
Guvernului nr.42/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului 
Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri. 
     “Ministrul industriei și resurselor”, astfel cum este desemnat în 
Legea nr. 415/2002, cu modificările ți completările ulterioare, nu mai 
corespunde realității, fiind în fapt doi miniștrii desemnați conform 
Hotărârii Parlamentului nr. 44/2014 și anume, ministrul energiei, 
întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri și ministrul 
economiei, comerțului și mediului de afaceri. 
         
     Ținând cont de necesitatea existenței  unui cadru legislativ unitar se 
impune modificarea şi completarea Legii nr. 415/2002 privind 
organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării. 
         
 

3. Alte informaţii   
Secţiunea a 3-a 
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
1ˡ. 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 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 informații Nu este cazul. 
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) 

- mii lei -
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Indicatori Anul 
curent 

Următorii 
4 ani 

Media 
pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

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 
(ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii)  bunuri şi servicii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 
 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu are impact în acest 
domeniu. 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu are impact în acest 
domeniu. 

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

Proiectul de act normativ nu are impact în acest 
domeniu. 

7. Alte informații  Nu este cazul. 
Secţiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a intrării 
în vigoare a proiectului de act normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate 
în vederea implementării noilor dispoziţii. 

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.Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene Prezentul 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. 
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6. Alte informaţii Nu este cazul 

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 către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

În cadrul procesului de avizare în vederea adoptării, 
proiectul de act normativ urmează să fie avizat de 
către Consiliul Legislativ. 
 

6. Alte informații Nu este cazul. 
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 

În procesul de elaborare a proiectului de act normativ 
au fost îndeplinite procedurile prevăzute de Legea 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată.  
Proiectul de act normativ a fost publicat la data de  
...04.2015 pe site-ul  www.energie.gov.ro.  

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 informații Nu este cazul. 
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.

http://www.energie.gov.ro/
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2. Alte informații Nu este cazul. 
                 

                Faţă de cele prezentate mai sus în temeiul  art.76 din  Constituţia  României, republicată, 

s-a elaborat  alăturatul proiect de Lege pentru modificarea si completarea  Legii nr. 415/2002 

privind organizare și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, pe care vă rugăm a-l 

supune spre adoptare Parlamentului. 

 
 
 
 

 MINISTRUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR  
MICI ȘI MIJLOCII ȘI MEDIULUI DE AFACERI 
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