
 
           NOTA DE FUNDAMENTARE 

 
Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ 

Hotărârea Guvernului pentru reorganizarea Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 
 
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 
actuale 

În prezent, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri este organizat şi funcţionează ca organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea 
Guvernului, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1634/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
Prin  Hotărârea Guvernului nr. 1634/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare sunt stabilite funcţiile Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum si 
atribuţiile şi competenţele, în vederea realizării funcţiilor 
sale, respectiv organizarea şi funcţionarea, conducerea 
ministerului, precum şi unităţile aflate în subordinea, 
coordonarea sau sub autoritatea acestuia. 
În conformitate cu prevederile art. 2, alin. (1) din Hotărârea 
Guvernului nr.1634/2009, Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri îndeplineşte funcţiile de 
strategie, de reglementare şi sinteza, de reprezentare, de 
aplicare a prevederilor Tratatului de Aderare a României la 
Uniunea Europeană, de administrare a proprietăţii publice 
din domeniul de activitate, de coordonare la nivel naţional a 
activităţilor referitoare la relaţiile economice internaţionale, 
fluxurile comerciale şi cooperare economică, de absorbţie a 
fondurilor acordate de Uniunea Europeană în domeniile 
aflate în responsabilitatea sa. 
Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 798/2011 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor 
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, republicată, au fost 
preluate de la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri de către Agenţia pentru Implementarea 
Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii, o parte din atribuţiile acestuia din domeniul 
mediului de afaceri şi profesiilor liberale. 
În acest sens, actul normativ mai sus menţionat aprobă şi 
preluarea de către agenţie a unui număr de 39 de posturi de 
la instituţiile aflate în coordonarea/ subordinea Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri precum şi 



din cadrul aparatului propriu al acestuia. 
Din cadrul aparatului propriu al ministerului, au fost 
preluate un număr de 18 posturi aferente personalului – 
funcţionari publici de conducere şi de execuţie şi de 
personal contractual, care desfăşurau activităţi 
corespunzătoare domeniului mediu de afaceri şi profesii 
liberale. 
Având în vedere faptul că Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri, în calitate de organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, are în 
subordonare Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi 
Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, instituţie 
constituită în conformitate cu angajamentele asumate de 
către România în cadrul Tratatului de Aderare la Uniunea 
Europeană, atribuţiile conferite agenţiei trebuie să se refere 
numai la implementarea proiectelor si programelor din 
domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi 
mijlocii, al celui cooperatist şi al mediului de afaceri.   
 Astfel, Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi 
Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii va 
implementa  proiectele şi programele pentru stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 
societăţilor cooperative, precum şi pentru creşterea 
competitivităţii şi eficienţei acestora în condiţiile mediului 
concurenţial şi al fenomenelor specifice economiei de piaţă 
şi va urmări acordarea de măsuri de sprijin pentru stimularea 
dezvoltării mediului de afaceri şi a întreprinderilor mici şi 
mijlocii . 
Astfel, atribuţiile Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri în domeniul întreprinderilor mici şi 
mijlocii, prevăzute la lit. C alin. (1) art. 3 din Hotărârea 
Guvernului nr. 1634/2009 se vor modifica, având în vedere 
calitatea de autoritate a ministerului. 
 Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 
va monitoriza implementarea proiectelor şi programelor 
pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor 
mici şi mijlocii şi a societăţilor cooperative, precum şi 
pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei acestora în 
condiţiile mediului concurenţial şi al fenomenelor specifice 
economiei de piaţă si va elabora strategiile si planurile de 
acţiune aferente domeniului întreprinderilor mici şi mijlocii .
Având în vedere funcţia de strategie, Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri va elabora strategiile şi 
planurile de acţiune aferente domeniului întreprinderi mici 
şi mijlocii. 
De asemenea, va coordona cooperarea în cadrul studiilor 
Uniunii Europene şi ale Organizaţiei pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică a proiectelor şi programelor din 
domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi in 



cadrul acordurilor bilaterale interguvernamentale.
Având în vedere dispoziţiile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului 
Român de Contragarantare, Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri în calitatea de 
continuator al Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri are calitatea de acţionar 
în numele statului român al Fondului Român de 
Contragarantare şi nu Agenţia pentru Implementarea 
Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii . 
Tot astfel, în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea 
Guvernului nr. 1211/2011 , republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri, în calitate de succesor legal al fostei 
Agenţii Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
cooperaţie, reprezintă statul  în exerciţiul tuturor obligaţiilor 
ce îi revin în calitate de acţionar unic al Fondului Naţional 
de garantare a creditelor pentru Întreprinderi Mici si 
Mijlocii. Astfel, structura acţionariatului este cea stabilită 
prin actul normativ cu putere de lege şi nu poate fi 
modificată decât printr-un act normativ cu putere de lege .   
 Politica Guvernului în ceea ce priveşte mediul de afaceri 
este concentrată pe susţinerea întreprinzătorilor privaţi şi pe 
stimularea liberei iniţiative . 
În realizarea funcţiei sale, în domeniul mediului de afaceri 
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 
are ca scop consolidarea unui mediu de afaceri stabil, 
predictibil, eliminarea monopolurilor de stat nejustificate 
din punct de vedere economic, consolidarea liberei 
competiţii, creşterea transparenţei mediului de afaceri şi a 
politicilor guvernamentale. 
Politica în domeniul mediului de afaceri este şi trebuie să 
rămână  în responsabilitatea Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri, având în vedere că în 
toate statele membre ale Uniunii Europene, acesta este  o 
prerogativă a ministerelor şi nu a agenţiilor, care au rol 
numai  de implementare.  
Atribuţiile Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri în domeniul mediului de afaceri şi profesii 
liberale, prevăzute la art.3 alin.(1) lit. D din Hotărârea 
Guvernului nr.1634/2009 se vor modifica, în scopul 
realizării funcţiilor, astfel având atribuţii de implementare a 
standardelor OCDE, UE şi ONU în materia 
comportamentului etic în afaceri, realizarea de schimburi de 
bune practici în implementarea programelor de conformitate 
între mediul privat şi sectorul public şi organizarea de 
consultări publice periodice între reprezentanţii sectorului 
public şi mediul de afaceri cu privire la implementarea 



strategiei naţionale anticorupţie şi politicile publice cu 
impact asupra activităţii economice. 
Ţinând cont de complexitatea procesului pentru dezvoltarea 
mediului de afaceri, un rol însemnat revine realizării 
cadrului legislativ adecvat. 
Astfel, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri îşi păstrează rolul pentru îmbunătăţirea cadrului 
legislativ în domeniu, precum şi coordonarea elaborării, 
actualizarea şi implementarea de către organele 
administraţiei publice centrale din subordine cu atribuţii în 
domeniu, a Planului de acţiuni pentru mediul de afaceri şi de 
elaborare a strategiilor în domeniul mediului de afaceri şi 
cooperaţie. 
 În raportul de evaluare a Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri elaborat de Banca 
Mondială, care a fost însuşit de Guvernul României prin 
elaborarea Planului de măsuri în vederea îndeplinirii 
recomandărilor Băncii Mondiale se specifică faptul că şi 
pentru România, ca şi pentru celelalte state îmbunătăţirea 
mediului de afaceri trebuie să fie o prioritate la cel mai înalt 
nivel politic, că trebuie să intervină schimbări profunde în 
cultura administrativă a administraţiei române, prin folosirea 
de instrumente noi de reglementare şi cu noi politici; 
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri îşi 
păstrează rolul pentru centralizarea rezultatelor derulării 
sondajelor periodice în vederea evaluării reglementărilor 
administrative şi procedurale asupra climatului afacerilor, 
precum şi reprezentarea pe proiecte specifice mediului de 
afaceri a interesului statului roman în cadrul organizaţiilor şi 
organismelor internaţionale, conform acordurilor şi 
convenţiilor la care România este parte.  
În scopul eficientizării activităţii, aprobă propunerile şi 
coordonează derularea acţiunilor pentru elaborarea, 
adaptarea şi implementarea instrumentelor de identificare şi 
măsurare a costurilor administrative, impuse de 
reglementările mediului de afaceri, în concordanţă cu 
metodologiile şi practicile internaţionale de identificare, 
măsurare şi reducere a barierelor administrative. 
Prin Memorandumul aprobat în şedinţa Guvernului din data 
de 16 noiembrie 2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri a fost desemnat Autoritate Competentă 
pentru aplicarea Regulamentului UE nr. 994/2010 al 
Parlamentului European al Consiliului din 20 octombrie 
2010 privind măsurile de garantare a securităţii 
aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Directivei 
2004/67/CE a Consiliului. 
În realizarea acestei noi funcţii, prin care, în calitate de 
autoritate competentă va asigura punerea în aplicare a 
măsurilor prevăzute în Regulamentul nr. 994/2010 al 



Parlamentului European şi al Consiliului, Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri va avea 
atribuţii specifice suplimentare, faţă de cele prevăzute la art. 
3, alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1634/2009. 
În Memorandumul aprobat în şedinţa Guvernului din data de 
16 noiembrie 2011, se precizează că numărul de personal 
din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, 
Comerţului şi mediului de Afaceri, se va suplimenta cu 8 
posturi. 
În contextul scăderii exportului în anul 2011 faţă de 2010 şi 
ţinând cont de necesitatea promovării intereselor comerciale 
ale României în relaţiile cu alte state şi organizaţii 
economice la nivel mondial, conform competenţelor 
naţionale ca membru UE, se va suplimenta cu un număr de 5 
posturi, reţeaua de reprezentare externă a ministerului. 
Având în vedere înfiinţarea postului de ministru delegat 
pentru mediu de afaceri, în conformitate cu prevederile art. 
III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 
privind stabilirea unor măsuri de organizare în cadrul 
administraţiei publice centrale, se impune readucerea în 
cadrul aparatului propriu al ministerului, a unor posturi 
aferente activităţilor mediu de afaceri, profesii liberale şi 
cooperaţie, precum şi organizarea cabinetului ministrului 
delegat. 
În contextul necesităţii asigurării inspecţiei economico – 
financiare efectuată la operatorii economici aflaţi în 
portofoliul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri şi întărirea disciplinei bugetare a acestora, se 
impune suplimentarea cu 7 posturi a schemei de personal 
aferentă Corpului Control Ministru şi organizarea acesteia la 
nivel de direcţie. 
Totodată, ţinând cont necesitatea întăririi managementului la 
nivelul ministerului, se impune trecerea de la 2 secretari de 
stat la 3 şi implicit, la constituirea cabinetului demnitarului. 
Pentru a înlătura suprapunerea atribuţiilor Centrului Român 
pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine şi ale 
direcţiei de specialitate din cadrul aparatului propriu al 
Ministerului Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri, 
aferente activităţii de organizare a acţiunilor de promovare 
şi pentru creşterea importanţei investiţiilor străine în 
România, se impune desfiinţarea Centrului Român pentru 
Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine şi trecerea 
activităţii şi a personalului aferent, în cadrul ministerului. 
 

2. Schimbări 
preconizate 

Prin prezenta hotărâre se propune: 
1. completarea funcţiilor Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu o nouă funcţie 
stabilită prin Memorandumul Guvernului, aprobat în şedinţa 



Guvernului din data de 16 noiembrie 2011, 
2. modificarea şi completarea atribuţiilor din domeniul 
economic, al mediului de afaceri, al profesiilor liberale şi 
domeniul cooperatist şi în domeniul întreprinderilor mici şi 
mijlocii; 
3. desfiinţarea Centrului Român pentru Promovarea 
Comerţului şi Investiţiilor Străine şi preluarea de către 
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a 
activităţii, funcţiilor, atribuţiilor şi personalului acestuia, 
4.   majorarea numărului de posturi pentru aparatul propriu 
al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de 
afaceri, prin preluarea a 55 de posturi, după cum urmează: 

-  8 posturi de la Agenţia pentru Implementarea 
Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii,  

- 10 posturi de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor. 

Pentru activitatea mediu de afaceri 
- 11 posturi de la Inspecţia de Stat pentru Controlul 

Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor 
de Ridicat – ISCIR  

- 2 posturi de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor 

Pentru organizarea cabinetului ministrului delegat pentru 
mediu de afaceri 

- 3 posturi de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor 

- 4 posturi de la Agenţia Română pentru Dezvoltarea 
Durabilă a Zonelor Industriale 

Pentru constituirea Direcţiei Corp Control Ministru 
- 1 post de la Inspecţia de Stat pentru Controlul 

Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor 
de Ridicat – ISCIR  

- 3 posturi de la Oficiul de Compensare pentru 
Achiziţii de Tehnică Specială, 

Pentru constituirea postului de secretar de stat şi 
organizarea cabinetului acestuia 

- 8 posturi de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor. 

- 5 posturi de la Centrul Român pentru Promovarea 
Comerţului şi Investiţiilor Străine 

Pentru constituirea în cadrul Direcţiei Generale Resurse 
Minerale a Serviciului Autoritate Competentă pentru 
garantarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi 
pentru suplimentarea reţelei de reprezentare externă a 
ministerului. 
 



Secţiunea a 3-a 
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
 
1. Impactul 
macroeconomic 

Se apreciază că impactul socio - economic al 
proiectului de act normativ se va manifesta atât la 
nivelul administraţiei publice centrale cât şi la nivelul 
mediului de afaceri, în principal prin efecte 
previzionate ca: 
- reforma noii organizaţii – proces care implică un nou 
mod de administrare a serviciilor, urmărindu-se o 
creştere a capacităţii acesteia de a-i defini priorităţile, 
precum şi formularea de obiective concrete şi 
asigurarea unui management orientat spre atingerea 
acestora; 
- consolidarea activităţii acelor structuri care urmăresc 
şi monitorizează centralizat, procesele de reformă, 
identificarea de măsuri necesare pentru întărirea şi 
reorientarea organizării la nivel central, elaborarea 
strategiilor necesare pentru ca reforma să fie 
performantă, creşterea nivelului resurselor organizaţiei 
pentru a le alinia celor existente în mod tipic în 
administraţiile moderne; 
- întărirea managementului general al programului de 
reformă, utilizând tehnici moderne de management de 
proiect. 
 

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 

Politica în domeniul mediului de afaceri este 
responsabilitatea Ministerului Economiei, Comerţului 
şi Mediului de Afaceri, având în vedere că în  toate 
statele membre ale Uniunii Europene, acesta este o 
prerogativă a ministerelor, agenţiile având  rol numai de 
implementare. 
Având în vedere funcţia de reglementare a Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, se vor 
dezvolta noi politici publice necesare relansării 
economice, reducerii şomajului şi asigurării condiţiilor 
pentru participarea la viaţa economică.    
 

3. Impactul social 
 

 

4. Impactul asupra 
mediului  
 

 



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 -
Indicatori Anul 

curent
Următorii 

4 ani 
Media 
pe 5 
ani 

1 2 3 4 5 6 7 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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 

În temeiul art. 50 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, se autorizează 
Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la 
propunerea ordonatorului principal de 
credite, modificările corespunzătoare în 
structura bugetului Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri pe anul 
2012, precum şi în anexele la acesta, fără 
afectarea echilibrului bugetar şi a Fondului 
de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. 

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. 

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. 
 

 
 
 
 

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

 

3.Masuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative 
comunitare 
 

Prezentul 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 
 

 

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 
 

Prezentul 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 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 

Proiectul de act normativ a fost supus 
dezbaterii publice potrivit legislaţiei în 
vigoare. 



Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte 
normative 
 
4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii  
Guvernului nr. 750/2005 privind  
constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 
 

Prezentul 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 adoptare, acest act 
normativ urmează să fie avizat de către 
Consiliul Legislativ. 
 

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. Proiectul de act 
normativ a fost publicat pe site-ul 
Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri. 

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. 

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 
 

Încadrarea în numărul de posturi şi în noua 
structură organizatorică se aprobă prin ordin 
al ministrului economiei, comerţului şi 
mediului de afaceri. 

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



acest subiect. 
           
 Faţă de cele prezentate mai sus şi în temeiul art. 108 din Constituţia României 
republicată şi al art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 privind 
stabilirea unor măsuri de organizare în cadrul administraţiei publice centrale s-a elaborat 
alăturatul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, pe care, 
dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l aprobaţi. 
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