NOTA DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1

- Titlul proiectului de act normativ

ORDONANTA DE URGENTA privind infiintarea Departamentului pentru Privatizare și
Administrarea Participațiilor Statului şi pentru modificarea si completarea unor acte
normative
Secţiunea a 2 - a

Motivul emiterii actului normativ

1.
Descrierea Prin Hotărârea Parlamentului nr. 1/2014 privind modificarea structurii şi
compoziţiei politice a Guvernului României a fost aprobata modificarea
situaţiei actuale:
structurii şi compoziţiei politice a Guvernului României si a fost asumat
Programul de guvernare pentru perioada 2013-2016.
De asemenea, Guvernul, în componenţa rezultată după remanierea
prevăzută de Hotărârea Parlamentului nr. 1/2014 privind modificarea
structurii şi compoziţiei politice a Guvernului României si-a asumat
Programul de guvernare, astfel cum a fost prezentat în şedinţa Camerelor
reunite din data de 21 decembrie 2012 şi aprobat prin Hotărârea
Parlamentului României nr. 45/2012, angajamentele Uniunii Social
Liberale fiind preluate şi asumate de formaţiunile politice care compun
şi susţin Guvernul.
În vederea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea, în cel mai
scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activităţii ministerelor,
organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor
publice, a fost reanalizată şi situaţia instituţiilor publice cu atributii în
domeniul privatizării operatorilor economici la care Ministerul
Economiei exercită în numele statului calitatea de actionar.
S-a constatat faptul că, în cadrul Ministerului Economiei, două instituţii
publice au atribuţii în domeniul privatizării operatorilor economici la
care Ministerul Economiei exercită în numele statului calitatea de
actionar, respectiv Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în
Industrie şi Departamentul pentru Energie prin Directia generalã
privatizare si administrarea participatiilor statului în energie. Astfel, în
prezent, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 88 din
14 iunie 2001 privind infiintarea Oficiului Participatiilor Statului si
Privatizarii in Industrie si ale Hotărârii Guvernului nr. 869/2001 privind
organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi
Privatizării în Industrie, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Oficiul Participaţiilor Statutului şi Privatizării în Industrie
(OPSPI)este instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea
Ministerului Economiei, care exercită în numele ministerului atribuţiile
acestuia de instituţie publică implicată in procesul de privatizare pentru

domeniul său de activitate, cu exceptia domeniului energetic şi al
resurselor energetice. Totodata, O.P.S.P.I.derulează, in numele
Ministerului Economiei, activităţi legate de exercitarea calitaţii de
acţionar al statului la unităţile care funcţionează sub autoritatea
Ministerului Economiei prevazute in Anexa nr. 2 Hotararea Guvernului
nr. 47/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei,
în limitele competenţelor aprobate, în conformitate cu prevederile legale.
În realizarea functiilor sale, Oficiul Participatiilor Statutului si
Privatizãrii în Industrieindeplineste atributii si competente complexe,
fiind o structurã specializatã pe derularea activitãtilor de privatizare,
atragere de investitii, administrare, postprivatizare si monitorizare
societãti în insolventã cu un numar mic de personal, în mod unitar si
profesionalist, pentru operatorii economici mai sus mentionati.
In contextul reorganizarii Ministerului Economiei, in conformitate cu
prevederile Ordonanţei de urgenţăa Guvernuluinr .96/2012 privind
stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice
centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, in cadrul Ministerului
Economiei s-a înfiinţat Departamentul pentru Energie, ca organ de
specialitate, cu personalitate juridică, finanţat prin bugetul ministerului,
cu atribuţii în coordonarea la nivel naţional a domeniilor energetic şi
resurselor energetice.
Astfel, Departamentul pentru Energie, prin Direcţia generală privatizare
şi administrarea participaţiilor statului în energie,exercita în numele
Ministerului Economiei,
atribuţiile acestuia de instituţie publică
implicată în domeniul privatizării, pentru pentru societatile din domeniul
energetic si al resurselor energetice, preluând atribuţiile de institutie
publica implicata in domeniul privatizarii de la Oficiului Participaţiilor
Statului şi Privatizării în Industrie pentru acesti operatori economici în
conformitate cu prevederileOrdonantei de urgenta a Guvernului nr.
75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala
a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru
modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor
masuri privind activitatea Departamentului pentru Energie, cu
modificarile si completarile ulterioare.
In prezent, numărul maxim de posturi din aparatul propriu al Oficiului
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, incluzând conducerea
acestuia, este de 25, iar Directia Generala Privatizare si Administrarea
Participatiilor Statului in Energie din cadrul Departamentului pentru
Energie are un numar de 33 posturi.
De asemenea s-a evidentiat faptul cã structuri atribuţii în domeniul
privatizării operatorilor economici există şi în cadrul altor ministere de
resort, precum Ministerul Transporturilor, Ministerul Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale, Ministerul Agriculturii, Autoritatea pentru
Administrarea Participaţiilor Statului.
În scopul eficientizării acestor structuri care sa realizeze procesul de
privatizare al operatorilor cu capital de stat, se intenţionează crearea unei
structuri care să acţioneze unitar şi coerent astfel încât sa se asigure
dezideratul programului de guvernare in condiţii de efecienţă şi

rentabilizare a companiilor de stat care sa devină competitivi pe pieţele
pe care acestia activează atât la nivel naţional cât şi regional.Aceasta
structura, denumita Departamentul pentru Privatizare și Administrarea
Participațiilor Statului urmeaza sa se infiinteze prin reorganizarea
Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, aceasta
preluând încă de la înfiintare atributiile institutiei publice implicate in
privatizare si pentru operatorii din domeniul energetic si resurselor
energetice, atributii pe care in prezent la are Directia Generala
Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului in Energie din cadrul
Departamentului pentru Energie.
Situaţia extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata si care
presupune initierea si adoptarea proiectului de ordonanta de urgenţă
rezultă din următoarele aspecte care trebuie sa fie reglementate de
urgenţă:
Necesitatea reglementãrii unor mãsuri pentru infiintarea Departamentul
pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului prin
reorganizarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizãrii în Industrie,
ca institutie publica cu personalitate juridicã, în subordinea Ministerului
Economiei, care functioneza în coordonarea ministrului economiei,
finantat prin bugetul ministerului, cu atributii specifice, in principal, în
domeniul privatizãrii operatorilor economici care functioneazã sub
autoritatea Ministerului Economiei, inclusiv cei din domeniul energetic
si resurselor energetice, este prioritara in contextul angajamentelor
asumate de statul roman fata de institutiile financiare international,
intrucat va asigura unitate şi coerenţă procesului de privatizare astfel
încât sa se asigure dezideratul programului de guvernare in condiţii de
efecienţă şi rentabilizare a companiilor de stat care sa devină competitivi
pe pieţele pe care acestia activează atât la nivel naţional cât şi regional;
Având în vedere actualul context economic în care se impune adoptarea
unor mãsuri rapide pentru asigurarea respectãrii întocmai si la termen a
prevederilor angajamentelor statului român referitoare la privatizarea si
restructurarea operatorilor economici, asumate fatã de Fondul Monetar
International si Comisia Europeanã, fapt ce presupune asigurarea unui
cadru normativ coerent de functionare a Departamentului pentru
Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului care sa creeze
conditiile pentru indeplinirea angajamentelor susmentionate, oferind
astfel continuitate actului de administrare a participatiilor statului, mai
ales in domeniul energetic si resurselor energetice;
Întrucat neadoptarea de urgentã a mãsurilor de reorganizare propuse
poate conduce la intarzieri sau nerespectarea angajamentele statului
român asumate fatã de Fondul Monetar International si Comisia
Europeanã referitoare la privatizarea si restructurarea operatorilor
economici.
Deoarece, aspectele sus-mentionate vizeaza interesul public si constituie
o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, se
propune adoptarea masurilor cuprinse in prezentul proiect de ordonanta
de urgenta.
2. Schimbări
preconizate

Prezentul proiect de Ordonanţă de urgenţă reglementează unele măsuri
pentru infiintarea Departamentul pentru Privatizare și Administrarea

Participațiilor Statului prin reorganizarea Oficiului Participatiilor
Statului si Privatizãrii în Industrie, pentru modificarea unor acte
normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind
activitatea Departamentului pentru Energie.
Astfel, Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor
Statului se infiinteaza prin reorganizareaOficiului Participatiilor Statului
si Privatizãrii în Industrie(denumit in continuarea O.P.S.P.I.) si prin
preluarea atributiilor Departamentului pentru Energie de institutie
publica implicata privind privatizarea, asa cum sunt acestea stabilite
conform prevederilor art. 43, alin. (2), lit. B din Ordonanta de urgentã a
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale,
aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile si completãrile
ulterioare, pentru societatile din energie.
D.P.A.P.S. preia patrimoniul O.P.S.P.I. pentru desfasurarea, în numele
Ministerului Economiei, a activitãtilor de institutie publicã implicatã în
domeniul privatizãrii si de exercitare a calitãtii de actionar în numele
statului,la operatorii economici si filialele acestora prevazuti în Anexa
nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea si
functionarea Ministerului Economiei, cu modificãrile si completãrile
ulterioare. D.P.A.P.S. preia o parte din patrimoniul Departamentului
pentru Energie aferent exercitarii atributiilor acestuia de institutie
publicã implicata in domeniul privatizarii pentru operatorii economici
din energie.
Reorganizarea O.P.S.P.I. se realizeaza cu respectarea prevederilor art.
232 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil
referitoare la “Reorganizarea persoanei juridice”.
Patrimoniul preluat de către D.P.A.P.S. de la O.P.S.P.I., precum si partea
de patrimoniu preluata de la Departamentul pentru Energie sunt aferente
exercitării, în numele Ministerului Economiei, a atribuţiilor acestuia:
De institutie publică implicată în domeniul privatizării, stabilite in
conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr.
88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea
nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, la operatorii
economici şi filialele acestora prevazuti în Anexa nr. 2 laHotararea
Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului
Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,
de instituţie publică implicată în domeniul privatizării stabilite conform
prevederilor art. 43, alin. (2), lit. B din Ordonanta de urgentã a
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale,
aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru societatile din energie nominalizate în cadrul Anexei
nr. 2A la H.G. nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea
Departamentului pentru Energie, cu modificările şi completările
ulterioare,
referitoare la monitorizarea postprivatizare a îndeplinirii clauzelor din
contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate în cadrul
proceselor de privatizare, pentru societăţile naţionale, companiile
naţionale şi celelalte societăţi,

referitoare la activitatile de restructurare și lichidare a operatorilor
economici aflați in portofoliul Ministerului Economiei;
in legatura cu derularea activitatilor de atragere de investitii cu
participarea societăţilor din energie/la operatorii economici pentru care
Ministerul Economiei are calitatea de actionar;
referitoare la implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu
gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, precum şi
planul national de investitii in domeniul energetic, în conformitate cu
prevederile H.G. nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de
alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu
efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 20132020, inclusiv Planul naţional de investiţii.
Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor
Statuluiva prelua de la O.P.S.P.I. si de la Departamentul pentru Energie,
pe baza de protocoale incheiate in conformitate cu situatiile financiare
ale acestora întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea
contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, mijloacele fixe si obiectele de inventar necesare indeplinirii
atributiilor Departamentului Privatizare și Administrarea Participațiilor
Statuluisi corespunzatoare numarului de personal preluat, precum şi
arhiva si documentatia in legătură cu societatile naţionale, companiile
nationale şi celelalte societati, inclusiv cele din domeniile energetic si
resurse energetice aflati in portofoliul Ministerului Economiei.
Incepand cu data intrarii in vigoarea a prezentei ordonanţe de urgenţă,
Departamentul pentru Energie:
- preia de la OPSPI si exercita atributiile Ministerului Economiei de
instituţie publică implicată în domeniul privatizării pentru operatorii
economici la care Ministerul Economiei are calitatea de actionar, in
numele statului;
- preia de la Departamentul pentru Energie si exercita atributiile
Ministerului Economiei de institutie publicã implicatã în domeniul
privatizãrii stabilite conform prevederilor art. 43, alin. (2), lit. B din
Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea
societãtilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile
si completãrile ulterioare, pentru societatile din energie;
- preia de la OPSPI si de la Departamentul pentru Energie
si exercita atributiile Ministerului Economiei referitoare la
monitorizarea postprivatizare al îndeplinirii clauzelor din contractele de
vânzare-cumpărare de acţiuni incheiate in cadrul proceselor de
privatizare, pentru societatile naţionale, companiile nationale şi celelalte
societati, inclusiv pentru societatiledin energie, aflate in portofoliul
Ministerului Economiei;
-preia de la OPSPI si exercita, in numele Ministerului Economiei,
activitatile de restructurare și lichidare a operatorilor economici aflați in
portofoliul Ministerului Economiei;
- -preia de la Departamentul pentru Energie si exercita, in numele
Ministerului Economiei, atributiile cu privire la implementarea

mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de
emisii de gaze cu efect de sera, precum si planul national de investitii in
domeniul energetic,în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1096/2013
pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de serã producãtorilor de energie
electricã, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul national de
investitii;
- preia drepturile, isi asuma obligatiile si atributiile O.P.S.P.I. si ale
Departamentului pentru Energie stabilite prin actele normative in
vigoare, acorduri internationale sau alte acte incheiate de catre acesta
conform legii.
D.P.A.P.S. preia, la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, cu
păstrarea tuturor drepturilor si obligatiilor stabilite prin contractele
individuale de munca, posturile si personalulaferent acestora din cadrul
O.P.S.P.I., iar de la Departamentul pentru Energie – Directia Generala
Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului in Energie posturile
si personalul cu atributii in privatizare, atragere de investitii, planul
national de investitii, postprivatizare, relatii cu investitorii, juridic,
economic si dupa caz, administrare , necesar desfăşurarii, in numele
Ministerului Economiei, a activităţilor de instituţie publică implicată in
domeniul privatizarii si de exercitare a calitatii de actionar în domeniul
administrării, privatizării, atragerii de investiţii, postprivatizării, relaţii
cu investitorii, juridic si economic.
Se stabileste totodata faptul ca organizarea, funcţionarea şi numărul de
posturi ale D.P.A.P.S. se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de
45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
De asemenea, se stabileste ca D.P.A.P.S. poate derulaprocesul de
pregatire si realizare a privatizarii unor operatori economici aflati in
portofoliul altor ministere, institutii publice, structuri sau autoritati
publice, precum și exercitarea,in numele Ministerului Economiei, pe
perioada procesului de pregatire si realizare a privatizarii a operatorilor
economici respectivi, a drepturilor și obligațiilor aferente activității de
administrare și privatizare a acestora, in conformitate cu mandatul dat
prin hotărâre a Guvernului.
Proiectul reglementeaza si unele masuri privind finantarea activitatii de
privatizare a DPAPS si cele referitoare la destinatia sumelor rezultate din
privatizare, masurile fiind similare pentru institutiile publice cu atributii
similare.
Astfel, societãtile si companiile nationale, precum si celelalte societãti
pentru care Ministerul Economiei exercitã atributii ce decurg din
calitatea de actionar al statuluivor vãrsa dividendele cuvenite
Ministerului Economiei, în contul DPAPS.
Se propune totodata, in vederea derularii activitatii de privatizare de
catre DPAPS, acesta sa preia de la O.P.S.P.I., de la Departamentul
pentru Energie, precum si de la celelalte ministere, institutii publice,
structuri si autoritati pentru care deruleaza procesul de pregatire si
realizare a privatizarii,fondurile financiare aferente activitatii de
privatizare, aflate în conturile acestora, pentru îndeplinirea de către
DPAPS, in numele Ministerului Economiei, a atribuţiilor prevăzute de

lege. Astfel, fondurile se transferă integral sau proportional, de la caz la
caz, inclusiv disponibilul de sold sau cota-parte din disponibilul aferent,
pe baza de protocol de predare-primire , încheiat în termen de 3 zile de
la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Se prevede ca DPAPS sa preia creditele bugetare necesare pentru
îndeplinirea atribuţiilor şi corespunzătoare numărului de personal
preluat, aprobate atat în bugetele O.P.S.P.I., Departamentului pentru
Energie cat si ale celorlalte ministere, institutii, structuri sau autoritati,
daca este cazul, precum şi cele aprobate prin bugetele de privatizare ale
acestora.
In mod corespunzator atributiilor preluate de catre DPAPS, se propune
modificarea si abrogarea unor prevederi ale Ordonantei de urgenta nr
75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala
a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru
modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor
masuri privind activitatea Departamentului pentru Energie, cu
modificarile si abrogarea Ordonantei de urgenta nr. 88/2001 privind
infiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie.
Sunt prevazute si norme tranzitorii care sa reglementeze urmatoarele
aspecte, astfel:
- procedurile de privatizare, restructurare, dizolvare si lichidare, precum
si contractele de consultanta de specialitate incheiate in legatura cu
aceste proceduri initiate de catre Oficiul Participatiilor Statului si
Privatizarii in Industrie pentru operatorii economici si filialele din
portofoliul Ministerului Economiei, şi aflate în derulare la data intrarii in
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se preiau şi se continuă de
către DPAPS cu respectarea etapelor derulate până în prezent;
-procedurile de pregatire si realizare a privatizarii, precum si contractele
de consultanta de specialitate incheiate in legatura cu aceste proceduri
initiate de catre Departamentul pentru Energie, prin Directia Generala
Privatizare si Administrare a Participatiilor Statului in Energie pentru
societatile din energie, şi aflate în derulare la data intrarii in vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă, se preiau şi se continuă de către DPAPS
cu respectarea etapelor derulate până în prezent;
- procedurile de pregatire si realizare a privatizarii initiate de catre alte
ministere, institutii, structuri sau autoritati şi aflate în derulare la data
intrarii in vigoare a hotararii Guvernului de aprobare a mandatului
privind derularea acestora de catre DPAPS, se preiau şi se continuă de
către DPAPS cu respectarea etapelor derulate până la acel moment;
-procedurile derulate în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
intreprinderilor publice initiate pana in prezent de catre Oficiul
Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, respectiv de catre
Departamentul pentru Energie, prin Directia Generala Privatizare si
administrare a Participatiilor Statului in Energie pentru societatile din
enegie, precum si contractele de servicii incheiate in legatura cu aceste
proceduri, se preiau si se continua de catre DPAPS cu respectarea
etapelor derulate pana intrarea in vigoare a prezentei ordonante.
Sunt reglementate si aspecte de legislatia muncii referitoare la drepturile

si obligatiile personalului preluat de catre DPAPS cu respectarea
Codului Muncii, a Legii nr. 67/2006 si a celorlalte prevederi legale
incidente.
3. Alte informatii

Nu este cazul

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al actului normativ
1. Impactul macroeconomic

Actul normativ nu se refera la acest subiect

1.1. Impactul asupra mediului
concurential si domeniului ajutoarelor de
stat

Actul normativ nu se refera la acest subiect

2. Impactul asupra mediului de afaceri

Actul normativ nu se refera la acest subiect

3. Impactul social

Actul normativ nu se refera la acest subiect

4. Impactul asupra mediului (***)

Nu este cazul

5. Alte informaţii

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 Indicatori
1.

Anul

Următorii

Media

curent

4 ani

pe 5 ani

2.

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

Nu este
cazul

2. Modificări ale cheltuielilor
bugetare,

Nu este
cazul

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

3.

4.

5.

6.

7.

(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus,
din care:

Nu este
cazul

a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea
creşterii cheltuielilor bugetare

Nu este cazul

5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare

Nu este cazul

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

Nu este cazul

7. Alte informaţii

Nu este cazul

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Masuri normative necesare pentru
aplicarea prevederilor proiectului de act
normativ

Este necesara emiterea unor hotarari ale Guvernului
privind organizarea si functionarea DPAPS, si
pentru reorganizarea activitatii Departamentului
pentru Energie.

2. Conformitatea proiectului de act Actul normativ nu se refera la acest subiect
normativ cu legislatia comunitara in cazul
proiectelor
ce
transpun
prevederi
comunitare
3. Masuri normative necesare aplicarii Actul normativ nu se refera la acest subiect
directe a actelor normative comunitare
4. Hotarari ale Curtii de Justitie a Uniunii Actul normativ nu se refera la acest subiect
Europene si alte documente
5. Alte acte normative şi/sau documente Actul normativ nu se refera la acest subiect
internaţionale
din
care
decurg
angajamente
6. Alte informaţii

Nu e cazul

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de Nu este cazul
consultare
cu
organizaţii
neguvernamentale, institute de cercetare
şi alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor Actul normativ nu se referă la acest subiect
cu care a avut loc consultarea, precum şi a
modului în care activitatea acestor
organizaţii este legată de obiectul

proiectului de act normativ
3. Consultările organizate cu autorităţile Actul normativ nu se referă la acest subiect
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
4. Consultările desfăşurate în cadrul Actul normativ nu se referă la acest subiect
consiliilor
interministeriale,
în
conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului
nr.
750/2005
privind
constituirea consiliilor interministeriale
permanente
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 Ordonanta de urgenta se avizeaza de
catre Consiliul Legislativ.

6. Alte informaţii

Nu e 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

Nu e cazul

2. Informarea societăţii civile cu privire Actul normativ nu se referă la acest subiect.
la eventualul impact asupra mediului în
urma implementării proiectului de act
normativ, precum şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau
diversităţii biologice
3. Alte informaţii
Secţiunea a 8-a

Nu este cazul
Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a Nu este cazul
proiectului de act normativ de către
autorităţile administraţiei publice centrale
şi/sau locale - înfiinţarea
unor noi
organisme sau extinderea competenţelor
instituţiilor existente
2. Alte informaţii

Nu este cazul

Faţă de cele menţionate mai sus, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, s-a elaborat
alăturatul proiect de ORDONANTA DE URGENTA privind infiintarea Departamentului pentru
Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului şi pentru modificarea si completarea unor acte
normative, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să îl adoptaţi.
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