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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului proiect de act normativ 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la 
nivelul administraţiei publice centrale 

Secţiunea a 2 – a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale 

În prezent domeniul economic inclusiv mediul de afaceri, politici industriale, turism, comerţ 
exterior, promovarea exporturilor intră în aria de responsabilitate exclusivă a Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. Domeniul investiţiilor străine este 
gestionat de către Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Priva.  

Separarea activităţilor conduce la imposibilitatea asigurării în domeniile menţionate, 
intercondiţionate,  a unei abordări unitare  care să permită  fructificarea potenţialului economic 
al României. 

Astfel, Departamentul pentru Investiţii Străine si Parteneriat Public Privat (DISPPP) este un 
departament în cadrul Secretariatului General al Guvernului astfel înfiinţat prin OUG 96/2012 
cu misiunea: 

- de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a programului de 
guvernare şi a politicilor Guvernului în domeniul investiţiilor străine directe şi al 
parteneriatului public-privat; 

- de reglementare, prin care asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar în 
vederea realizării obiectivelor strategice ale Guvernului în domeniul investiţiilor străine 
directe şi al parteneriatului public-privat,; 

- de reprezentare, prin care se asigură, în domeniile sale de activitate, reprezentarea pe plan 
intern şi extern a Guvernului; 

- de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării 
reglementărilor în domeniile sale de activitate, 

Precum şi a faptului că, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri 
îndeplineşte funcţiile: 

- de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de 
guvernare în domeniile economie, industrie, resurse minerale neenergetice, comerţ, turism, 
întreprinderi mici şi mijlocii, cooperaţie şi mediu de afaceri,  

- de elaborare a strategiilor şi a programelor privind creşterea economică în aceste domenii şi 
de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional 
necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de responsabilitate  

- de reprezentare, prin care se asigură, în condiţiile legii, în numele statului român şi al 
Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate, 
inclusiv în privinţa afacerilor europene, 

- de coordonare la nivel naţional, în colaborare cu celelalte autorităţi interesate, a activităţilor 
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referitoare la relaţiile economice internaţionale, fluxurile comerciale şi cooperarea 
economică, 

şi exercită, în principal, atribuţii, în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniile 
economie, politici industriale, competitivitate şi industria de apărare sens în care elaborează în 
domeniul economic strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă 
economică, privind creşterea economică şi  atragerea de investitori. 

În vederea asigurării unei abordări unitare care să conducă la creşterea investiţiilor străine şi 
promovării unui cadru legal incident unitar este necesară comasarea celor două instituţii astfel 
încât funcţiile de strategie de reglementare şi de coordonare să fie asigurate prin reorganizarea 
Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri 

În acest sens se impune promovarea de o manieră unitară şi complementară a comerţului 
exterior si a investiţiilor străine într-un mod coordonat prin preluarea de către Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a activităţilor, atribuţiilor şi 
personalului Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat, care se  
desfiinţează. 

2. Schimbări preconizate 

 

În prezent promovarea comerţului exterior si a investiţiilor străine ale României se efectuează 
prin instituţii diferite motiv pentru care aceste activităţi nu au o abordare unitară care să permită 
fructificarea potenţialului economic al României. 

Luând în considerare necesitatea definirii şi implementării  strategiilor sectoriale de către 
Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, 

Având în vedere necesitatea creşterii eficienţei în alocarea fondurilor de la buget şi  a atragerii 
de investiţii străine ca prioritate majoră pentru România, 

Având în vedere importanţa deosebită a creării de pârghii pentru atragerea de investiţii  pentru 
consolidarea şi modernizarea economiei naţionale şi luând în considerare faptul că luarea unor 
măsuri imediate pentru crearea unui cadru favorabil mediului economic pentru atragerea 
investitorilor străini  este în consonanţă cu îndeplinirea Programului de guvernare acceptat de 
Parlament, 

Având în vedere că, sporirea atractivităţii climatului de investiţii este una dintre principalele 
sarcini ale politici economice ale României şi că în lipsa identificării soluţiilor optime pentru 
crearea unui climat favorabil va conduce la privarea bugetului de fonduri importante, 

Luând în considerare necesitatea promovării sectoarelor strategice pentru comerţul românesc şi 
având în vedere că investiţiile străine sunt un barometru al atractivităţii mediului de afaceri, 

Se impune luarea de măsuri în regim de urgenţă în vederea creării premiselor de dezvoltare a 
acestora, cu atât mai mult cu cât investiţiile influenţează PIB-ul. Totodată se impune o analiză 
structurală a investiţiilor străine, analiză care nu poate fi realizată decât de Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri având în vedere atribuţiile în 
domeniile de mediu de afaceri, politică industrială şi comerţ exterior aflate în aria sa de 
competenţă, 

Având în vedere că amânarea adoptării acestor măsuri în domeniul investiţiilor poate conduce la 
neimplementarea unui sistem economic competitiv şi neîndeplinirea standardelor de calitate 
solicitate pe piaţa internă şi externă, 
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3. Alte informaţii 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macro-economic 

Proiectul de act normativ simplifica aspectele legate de elaborarea si implementarea strategiei 
macro-economice din programul de guvernare.  

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ vizează o mai buna coordonare la nivel național asupra politicilor 
economico-comerciale de atragere a investițiilor străine, precum si o eficienta promovare a 
mediului roman de afaceri in străinătate.  

21.Impactul asupra sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 

Prin acest proiect de act normativ Ministerului Economiei, Comerţului Exterior şi Relaţiilor cu 
Mediul De Afaceri va putea susține in mod mai eficient acțiunile de promovare economico-
comerciale ale IMM-urilor.    

3. Impact social 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Impact asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte informaţii 

Nu sunt 

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) 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.  

- în mii lei (RON) -

Indicatori Anul 
curent 

Următorii patru 
ani 

Media pe 
cinci ani  
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1 2 3 4 5 6 7 

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 

      

2Modificări 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  

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

      

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

      

7. Alte informaţii Nu sunt   

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
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1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 
(acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în 
vigoare a proiectului de act normativ): 

Se va elabora o hotărâre de guvern pentru modificarea şi completarea HG nr. 957/2015 privind 
organizarea si funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului si Relaţiilor cu Mediul de 
Afaceri. 

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor 
publice 

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  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, 
făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională 
ori la alt document al unei organizaţii internaţionale: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii 

Nu sunt. 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile 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 
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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 de către: 

a) Consiliul Legislativ  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii 

Nu sunt. 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 sunt 

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 

Atribuţiile Ministerului Economiei, Comerţului Exterior şi Relaţiilor cu Mediul De Afaceri se 
extind prin preluarea prin  preluarea   atribuţiilor,  Departamentului pentru Investiţii Străine și 
Parteneriat Public-Privat, care se desfiinţează. 

2. Alte informaţii 

Nu sunt. 
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei 
publice centrale, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

Viceprim - ministru 

Ministrul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor 
cu Mediul de Afaceri 

 

Costin Grigore BORC 

 

Secretarul General al Guvernului 

 

SORIN SERGIU CHELMU 

Avizăm favorabil: 

Viceprim-ministru 

Ministrul Administraţiei Publice şi 
Dezvoltării Regionale 

Vasile DÂNCU 

Preşedintele  

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

Jozsef BIRTALAN 

 

 

Ministrul Finanţelor Publice 

 

ANCA DANA DRAGU 

 

 

Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice 

Claudia-Ana COSTEA 

 

Ministrul Justiției 

 

RALUCA ALEXANDRA PRUNĂ 

 

Secretar de Stat 

   

Vlad VASILIU 

 

Secretar de Stat 

 

Claudiu VRÎNCEANU  

Secretar General 

Elena Gabriela EREMIA 

 

Secretar General Adjunct 

Diana Ioana FOREA 

DJRI 

p. Director  

Aurelian GAVRILESCU 

DBFC 

Director 

Teodora DRĂGHICI 

DRURP 

Director 

DIAPSI 

Director 
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Radu Nicolae CHIURTU IoAn OLARIU 

 


