
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

Secţiunea 1:  

Titlul proiectului de act normativ 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul 

Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi 

crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii 

rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor 

internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015 – 2018, cu 

modificările și completările ulterioare 
 

 

Secţiunea a 2-a: 

 Motivul emiterii actului normativ 
 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind 

aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor 

multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de 

mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare 

întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de 

Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei 

mediului" desfăşurat în perioada 2015 – 2018, cu modificările și completările 

ulterioare, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are calitatea de 

beneficiar al studiilor prevăzute în anexa la actul normativ invocat anterior. 

Această hotărâre a Guvernului stabilește subprogramele finanțate din Fondul 

pentru mediu, subprograme care vizează atât domeniul mediului, cât și 

domeniul apelor și pădurilor. 

În baza acestei hotărâri a Guvernului, s-au încheiat contracte de finanțare 

pentru domeniul mediului, inclusiv pentru domeniul apelor și pădurilor. 

În vederea îndeplinirii obligațiilor referitoare la colectarea, prelucrarea şi 

crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor 

necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană 

de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale, se impune cu 

necesitate realizarea studiilor, aferente domeniului mediului și domeniului 

apelor și pădurilor, astfel cum acestea au fost identificate.  

Realizarea acestor subprograme conduce la îndeplinirea obligațiilor asumate 

de România ca stat membru UE și Parte semnatară la Convențiile 

internaționale din domeniul mediului și domeniul apelor și pădurilor.  

În vederea îndeplinirii obligațiilor de raportare este necesară colectarea, 

prelucrarea și interpretarea datelor, precum și integrarea acestora în 

formatele de raportare furnizate de către Comisia Europeană și/sau 

Convențiile internaționale.  

În conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice 

centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, s-a 

înființat Ministerul Apelor şi Pădurilor prin preluarea activității şi structurilor 

specializate din domeniul apelor şi pădurilor de la Ministerul Mediului, 

Apelor şi Pădurilor. Ca urmare, activitatea din domeniul apelor și pădurilor a 

fost transferată de la fostul Minister al Mediului, Apelor și Pădurilor la 

Ministerul Apelor și Pădurilor.  

De asemenea, potrivit dispozițiilor instituite de art. 3 din Hotărârea 

Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Apelor și Pădurilor, această instituție s-a substituit în toate drepturile şi 

obligaţiile decurgând din toate actele normative, contractele, convenţiile, 



înţelegerile, protocoalele, memorandumurile şi acordurile, precum şi în toate 

litigiile în care fostul Minister al Mediului, Apelor şi Pădurilor este parte, în 

ceea ce priveşte domeniul ape şi păduri. 

În acest context, este necesar să se modifice Hotărârea Guvernului nr. 

616/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru instituirea unei 

distincții în ceea ce privește beneficiarii subprogramelor din domeniul 

mediului și subprogramelor din domeniul apelor și pădurilor, cu evidențierea 

clară a subprogramelor care revin fiecărui beneficiar. 

De asemenea, având în vedere întârzierile în respectarea graficelor de 

finanțare pentru realizarea anumitor subprograme din Anexa Hotărârii 

Guvernului nr. 616/2015, cu modificările și completările ulterioare, generate 

de dificultăți reprezentate de modificările adoptate în anul 2016 în legislația 

din domeniul achizițiilor publice ce au condus la modificarea 

documentațiilor de achiziție, de reluarea procedurilor de achiziție pentru 

realizarea anumitor subprograme din motiv de neprezentare a ofertanților sau 

de neîndeplinirea cerințelor de calificare și selecție de către ofertanți, precum 

și de cazurile repetate de respingere a documentației de atribuire de către 

Agenția Națională pentru Achiziții Publice, este necesar să se prelungească 

până în anul 2020 perioada de acordare a finanțării din bugetul Fondului 

pentru mediu pentru realizarea acţiunilor multianuale necesare programului 

"Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de 

promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către 

Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele 

Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului". 

11În cazul proiectelor de 

acte normative care 

transpun legislaţie 

comunitară sau creează 

cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia  

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

2. Schimbări preconizate Potrivit dispozițiilor instituite de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 

privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, această 

instituție s-a substituit în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din toate 

actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, 

memorandumurile şi acordurile, precum şi în toate litigiile în care fostul 

Minister al Mediului, Apelor şi Pădurilor este parte, în ceea ce priveşte 

domeniul apelor şi pădurilor. 

Având în vedere că la acest moment Hotărârea Guvernului nr. 616/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, aprobă realizarea unor subprograme 

care vizează atât domeniul mediului, cât și domeniul apelor și pădurilor,  

proiectul de act normativ instituie o distincție în ceea ce privește beneficiarii 

subprogramelor din domeniul mediului și subprogramelor din domeniul 

apelor și pădurilor, cu evidențierea clară a subprogramelor care revin fiecărui 

beneficiar, conform art. 3 din prezentul proiect. 

Totodată prin proiectul de act normativ se prelungește, până în anul 2020, 

perioada de acordare a finanțării din bugetul Fondului pentru mediu pentru 

realizarea acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, 

prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi 

informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, 

Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din 

domeniul protecţiei mediului", conform art. 1-5 din prezentul proiect.  

3. Alte informaţii  Nu au fost identificate. 

 

 

 

 



 

Secţiunea a 3-a: 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

1.1 Impactul asupra mediului concurenţial 

şi domeniul 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. 

 

21 Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

22 .Impactul asupra întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

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 informaţii Nu au fost identificate. 

 
 

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 
2017 2018 2019 2020 

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       

bugetul asigurărilor sociale de stat:       

         (i) contribuţii de asigurări       

   2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 
      

  a) buget de stat, din acesta:       

        (iii)   cheltuieli de capital        

    b) credit extern       

    c) surse proprii        

   3.  Impact financiar, plus/minus, din 

care:  

      

a) buget de stat        

b) bugetele locale       

   4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor  bugetare  
      

   5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea  veniturilor bugetare 

      

   6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea  modificărilor veniturilor 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  



şi/sau cheltuielilor bugetare  

   7. Alte informaţii  Nu au fost identificate. 
 

 

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. 

1¹  Compatibilitatea proiectului de  act 

normativ cu legislaţia în domeniul 

achiziţiilor publice 

a) impact legislative-prevederi de  

modificare şi completare a cadrului 

normative în domeniul achiziţiilor publice, 

prevederi derogatorii; 

b )  norme cu impact la nivel 

operational/tehnic-sisteme electronice 

utilizate în desfăşurarea procedurilor de 

achiziţie publică, unităţi centralizate de 

achiziţii publice, structură organizatorică 

internă a autorităţilor contractante 

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 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                 

6  Alte informaţii Nu au fost identificate. 
           

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 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 



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   

 

Proiectul de act 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 

  

Proiectul prezentului act normativ a fost avizat de către 

Consiliul Legislativ.  

6. Alte informaţii                                                                 Nu au fost identificate 
 

Secţiunea a 7-a:  

Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ 
 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

În elaborarea proiectului a fost îndeplinită procedura stabilită 

prin Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia  publică, prin afişarea acestuia în vederea 

consultării pe pagina de internet a Ministerului Mediului. 

În acest sens, menționăm faptul că proiectul de act normativ 

a fost postat pe site-ul Ministerului Mediului la 

adresa..................................., în data de  .............................. 

și nu au fost primite observații și propuneri din partea 

publicului interesat.  

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 informaţii  Nu au fost identificate. 
 

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. 

2.  Alte informaţii  Nu au fost identificate. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea 

Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru 

mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de 

mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor 

către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor 

internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015 – 2018, cu 

modificările și completările ulterioare care în forma prezentată a fost avizat de către ministerele 

interesate şi de Consiliul Legislativ şi pe care îl supunem spre adoptare. 
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