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Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este organ de specialitate
al administraţiei publice centrale si îndeplineşte rolul de autoritate de stat,
planificare, reglementare, sinteză, coordonare, monitorizare, inspecţie şi
control în domeniile ape şi păduri.
Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2017 pentru
stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, la art. 13 s-a
aprobat înființarea Ministerul Apelor şi Pădurilor prin preluarea activităţii
şi structurilor specializate din domeniul apelor şi pădurilor de la
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.
Ca urmare a modificării legislative survenite, se impune aprobarea
proiectului de hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea
Ministerului Apelor și Pădurilor.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice
centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
Ministerul Apelor şi Pădurilor s-a înființat prin preluarea activităţii şi
structurilor specializate din domeniul apelor şi pădurilor de la Ministerul
Mediului, Apelor şi Pădurilor.
Astfel, structura organizatorică a Ministerului Apelor și Pădurilor
cuprinde pe de o parte personalul aferent structurii specializate din
domeniul apelor și pădurilor preluat de la Ministerul Mediului, Apelor și

Pădurilor, cu un număr de 91 de posturi și, pe de altă parte, se
completează structura cu un număr de 190 de posturi care se înființează,
din care 23 posturi vacante se preiau de la fostul Minister al Mediului
Apelor şi Pădurilor.
Conform prevederilor art. 20 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.1/2017, Ministerul Apelor și Pădurilor va prelua, în mod
corespunzător, toate drepturile şi obligaţiile structurii şi activităţii din
domeniul preluat, inclusiv personalul şi bunurile mobile şi imobile aflate
în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora, în conformitate cu
prevederile Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială,
republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr.
2/2001 pentru aprobarea structurii şi conţinutului protocolului de predareprimire întocmit de membrii Guvernului şi de conducătorii celorlalte
organe de specialitate ale administraţiei publice la expirarea mandatului.
De asemenea, prin Hotărârea Parlamentului nr.1/2017 pentru
acordarea încrederii Guvernului a fost aprobat Programul de Guvernare
2017-2020.
În acest program sunt prevăzute ca obiective de guvernare,
următoarele:
-

Sectorul apă:

• Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare
a apelor uzate care asigură colectarea şi epurarea încărcării organice
biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e., acordându-se
prioritate aglomerărilor cu peste 10.000 l.e.;
• Dezvoltarea unui laborator naţional pentru îmbunătăţirea monitorizării
substanţelor deversate în ape, acordându-se prioritate în special
substanţelor periculoase, şi a calităţii apei potabile,
Prevenirea riscului la inundaţii şi lărgirea plajelor:
• Utilizarea infrastructurii verzi pentru prevenirea inundaţiilor prin
preluarea soluţiilor oferite de ecosisteme naturale pentru gestionarea
riscurilor generate de creşterea incidenţei evenimentelor extreme (zone
umede, cu efect asupra prevenirii inundaţiilor şi deşertificării, stabilirea
unor zone inundabile controlat şi măsuri bazate pe ecosisteme, torenţi şi
desecări etc.).
• Acţiuni specifice de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere
asupra plajelor şi activităţi de reabilitarea şi protecţia plajelor, incluzând
înnisipări artificiale, crearea de noi plaje, diguri şi epiuri pentru retenţia
nisipului, diguri de stabilizare a plajelor; lucrări de consolidare, drenaje,
ziduri de sprijin.
Principiile coordonatoare ale politicii de ape și păduri:
• Prevenirea riscului şi diminuarea efectelor calamităţilor naturale
pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor;
• Asigurarea unui management durabil al apelor;
• Stimularea creşterii durabile, crearea de noi locuri de muncă şi
atingerea unui nivel ridicat de prosperitate şi sănătate;
• Extinderea suprafeţelor de păduri, creşterea eficienţei serviciilor de
mediu oferite de acestea, combaterea despăduririlor şi asigurarea
diminuării tăierilor ilegale de masă lemnoasă.

Măsuri
1. Politica în domeniul gestionării infrastructurii de apă şi apă uzată
prin creşterea semnificativă a reţelelor de apă curentă şi canalizare din
mediul urban şi rural
2. Program de prevenire şi gestionare a inundaţiilor
Pentru gestionarea riscurilor referitoare la inundaţii, se are în vedere
următoarele măsuri:
• Elaborarea unui plan de investiţii împotriva riscului la inundaţii, care
va include consolidări de albii şi maluri de râuri, devierea unor râuri, în
aşa fel încât localităţile să fie protejate.
• Modernizarea sistemului de avertizare a populaţiei în privinţa
fenomenelor meteorologice extreme.
• Realizarea unui studiu privind efectele climatice şi regenerarea
zonelor afectate în prezent pentru a reduce efectele incidentelor
meteorologice extreme.
Din punct de vedere al lucrărilor de infrastructură, este prioritară
regularizarea cursurilor de apă din România pentru a limita sistematic
pagubele umane şi materiale generate de inundaţii. Procesul de
regularizare a fluxurilor de apă este cu atât mai important cu cât evoluţiile
climatice din ultimii ani demonstrează o tendinţă de multiplicare a
fenomenelor extreme. Proiectele de regularizare a cursurilor de apă care
prezintă riscuri de inundaţii vor contribui la consolidarea unor perspective
economice şi agricole mai stabile şi vor sprijini astfel efortul de a crea un
mediu economic previzibil. În acest context, este necesar a se realiza
investiţii majore astăzi, care vor degreva pe termen lung presiunea
bugetară, prin eliminarea unor intervenţii costisitoare care se produc după
inundaţii pentru restabilirea situaţiei la normal. Vor fi reduse astfel pe
termen lung investiţiile în reconstrucţia şi sprijinirea familiilor afectate de
inundaţii.
Acţiunile propuse pentru îndeplinirea obiectivelor programului sunt:
• Pentru inundaţii, investiţiile se vor baza pe hărţile de hazard şi pe
"Planurile pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor
inundaţiilor", elaborate la nivel de bazin hidrografic, în conformitate cu
Directiva 2007/60/EC.
• Utilizarea infrastructurii verzi pentru prevenirea inundaţiilor prin
preluarea soluţiilor oferite de ecosisteme naturale pentru gestionarea
riscurilor generate de creşterea incidenţei evenimentelor extreme (zone
umede, cu efect asupra prevenirii inundaţiilor şi deşertificării, stabilirea
unor zone inundabile controlat şi măsuri bazate pe ecosisteme, torenţi şi
desecări).
• Dezvoltarea de studii, metodologii, evaluări, rapoarte, manuale de
bună practică pentru managementul barajelor.
• Abordare intersectorială la nivel de bazin hidrografic (dezvoltare
coordonată şi management integrat al activităţilor privind apa, terenurile
şi resursele).
• Modernizarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a
fenomenelor hidrometeorologice severe în vederea asigurării protecţiei
vieţii şi a bunurilor materiale.
• Măsuri care asigură eficacitatea intervenţiilor de prevenire a
inundaţiilor sub forma infrastructurii verzi, precum sisteme de prevenire

anticipată şi de management al bazinelor în timpul inundaţiilor.
• Realizarea de măsuri structurale de protecţie împotriva riscului la
inundaţii, acolo unde infrastructura verde nu este suficientă, prin
construirea ori reabilitarea infrastructurii de reducere a impactului unor
fenomene meteorologice extreme. Acestea vor include cu prioritate
investiţii pentru stocarea/devierea apelor provenite de la inundaţii, dar şi
regularizări de albii şi consolidări de maluri.
• Alte tipuri de acţiuni specifice gestiunii riscului la inundaţii, conform
celor prevăzute în Strategia naţională de management al riscului la
inundaţii pe termen lung mediu şi lung sau în planurile de management al
riscului la inundaţii.
3. Program pentru combaterea eroziunii costiere
Obiectivul principal al programului este reducerea efectelor şi a
pagubelor cauzate asupra populaţiei de fenomenele naturale asociate
principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de
eroziune costieră, prin reabilitarea, în 3 etape, a 30 km de plaje. În acest
sens, se vor întreprinde următoarele acţiuni:
• Acţiuni specifice de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere
asupra plajelor.
• Activităţi de reabilitarea şi protecţia plajelor incluzând înnisipări
artificiale, crearea de noi plaje, diguri şi epiuri pentru retenţia nisipului,
diguri de stabilizare a plajelor.
• Lucrări de consolidare, drenaje, ziduri de sprijin.
• Utilizarea tehnicilor de monitorizare satelitară pentru identificarea
zonelor afectate de fenomenul de eroziune.
• Utilizarea tehnologiei satelitare pentru construirea unor proiecţii
privind evoluţia fenomenului de eroziune.
• Utilizarea tehnologiei satelitare pentru evaluarea impactului măsurilor
luate în vederea limitării fenomenului de eroziune costieră.
4. Program pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor
Prioritatea "0" a Guvernului în materie de politică de mediu va fi aceea
de protejare a fondului forestier national, eliminarea fenomenului
defrişărilor şi al exploatărilor iraţionale prin programe ample de
reîmpădurire, care să contribuie la refacerea echilibrului ecosistemelor
afectate.
Se au în vedere următoarele măsuri pentru dezvoltarea durabilă a
pădurilor
I. Elaborarea Strategiei naţionale forestiere 2017 - 2027
II. Implementarea Strategiei naţionale forestiere 2017 - 2027
III. Măsuri practice de diminuare a tăierilor ilegale de arbori:
• Dezvoltarea sistemului informatic integrat de urmărire a materialelor
lemnoase SUMAL, operaţionalizarea sistemului FMIMS şi dezvoltarea
sistemului "Radarul Pădurilor" de alertare a instituţiilor cu responsabilităţi
în materie, coroborat cu sistemul 112 pentru transportul de lemn.
• Instalarea de scannere pentru evaluarea volumului materialelor
lemnoase containerizate, în toate punctele de trecere a frontierei şi pe
toate drumurile naţionale şi europene.
• Compensarea proprietarilor de păduri pentru pierderile de venit în
cazul pădurilor aflate în arii naturale protejate.
• Asigurarea pazei terenurilor forestiere pentru care în prezent nu este
asigurată administrarea/serviciile silvice, inclusiv pentru terenurile
forestiere la care nu se cunosc proprietarii.

• Măsuri de împădurire a terenurilor forestiere, a celor degradate, inapte
pentru agricultură şi realizarea "Sistemului naţional al perdelelor
forestiere de protecţie": Identificarea terenurilor forestiere pentru care nu
a fost realizată regenerarea în termenul legal şi asigurarea fondurilor
necesare în vederea "împăduririi forţate" a acestora.
• Întocmirea unui studiu privind identificarea terenurilor agricole
degradate şi potenţial poluate, care pot face obiectul împăduririlor, în baza
căruia se va elabora şi implementa "Programul naţional de împădurire", în
vederea creşterii suprafeţelor de pădure.
Prin urmare, numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu
al Ministerului Apelor și Pădurilor va fi de 281, exclusiv demnitarii şi
cabinetul ministrului (11 posturi). Ministerul Apelor şi Pãdurilor preia 91
de posturi aferente celor două direcții din domeniul apelor și pădurilor de
la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și isi completeaza structura de
personal cu un număr de 190 de posturi care se înființează dupã cum
urmeazã: 23 posturi vacante se preiau de la fostul Minister al Mediului
Apelor şi Pădurilor.
Este necesar a se înființa trei funcții de înalți funcționari publici,
respectiv un secretar general și doi secretari generali adjuncți care au
atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr.
90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, aceștia
pot îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Ministerului Apelor și Pădurilor ori încredinţate de ministrul
apelor și pădurilor. Complexitatea activităţii Ministerului Apelor şi
Pădurilor impune înfiinţarea celor două posturi de secretar general
adjunct, din următoarele considerente:
necesitatea organizării în cel mai scurt timp a procedurilor de
recrutare şi selecţie a personalului care urmează să îşi desfăşoare
activitatea în noua instituţie;
gestionarea volumului mare de investiţii aflate în derulare, precum
şi promovarea unor obiective noi conform celor asumate în Programul de
Guvernare;
organizarea procedurilor de achiziţii şi investiţii pentru toate
sursele de finanţare (Bugetul de Stat, Banca Mondială, BDCE, FSUE,
POIM 2014-2020), derularea şi promovarea altor proiecte finanţate din
credite externe şi fonduri rambursabile/nerambursabile;
coordonarea activităţilor de prevenire şi combaterea tăierilor
ilegale;
necesitatea asigurării organizării şi funcţionãrii corespunzătoare a
instituţiei nou-înfiinţate (organizarea şi implementarea sistemului
managerial, elaborarea de proceduri operaţionale etc.)
În vederea îndeplinirii obiectivelor din cadrul Programului de Guvernare
2017-2020 și luând în considerare faptul că principala atribuție a unui
minister este realizarea politicii publice pentru domeniile de activitate
coordonate, la nivelul noului Minister al Apelor și Pădurilor este necesar a
se înființa în regim de urgenţă cu prioritate direcţiile suport care să poată
asigura organizarea şi funcţionarea instituţiei. Astfel, se vor înfiinţa
următoarele structuri:
Direcția Juridică şi Relatia cu Parlamentul, asigură pe de o parte
promovarea proiectelor de acte normative și, de pe altă parte,
reprezentarea intereselor acestei instituții în fața instanțelor judecătorești.
Menționăm faptul că, în prezent fostul Minister al Mediului, Apelor

și Pădurilor gestionează un număr semnificativ de dosare având ca obiect
acordarea de despăgubiri reprezentând compensații pentru proprietarii de
păduri care nu pot recolta masa lemnoasă.
- Direcția Resurse Umane se va ocupa de organizarea procedurilor de
recrutare şi selectie a personalului, va gestiona coordonarea activitãţii
structurilor teritoriale din subordine.
- Direcția Economico-Financiară are ca obiect de activitate gestionarea
patrimoniului ministerului din punct de vedere al resurselor financiare şi
materiale, derularea activitãţilor financiar-contabile atât la nivelul
ministerului cât şi pentru instituţiile aflate ȋn subordine, ȋn coordonare şi
sub autoritate.
- Direcția Generală Investiții, Achiziții și Logisitică asigură
desfăşurarea activităţilor necesare promovării, finanţării şi urmăririi
obiectivelor de investiţii pentru infrastructură de gospodărire a apelor şi
pentru dezvoltarea şi conservarea fondului forestier. Totodată, va asigura
derularea procedurilor de achiziţii necesare atât pentru funcţionarea
ministerului, cât şi pentru gestionarea şi implementarea programelor,
indiferent de sursa de finanţare.
- Direcția Afaceri Europene si Relatii Internationale are ca obiect de
activitate coordonarea şi monitorizarea activităţii în ceea ce priveşte
afacerile europene şi implementarea politicilor europene în domeniul
apelor și pădurilor, precum și promovarea obiectivelor generale ale
politicii naţionale pe plan internațional și organizarea implementării la
nivel naţional a prevederilor documentelor internaționale, în aceste
domenii, asumate de către România atât ca stat membru UE, cât şi ca
parte semnatara la convenţii/tratate/acorduri cu organisme internaţionale.
- Direcția de Comunicare, Transparență și I.T gestionează activitatea
de relații cu publicul, comunicare și IT a Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor. Considerăm necesară gestionarea comunicării Ministerului
Apelor și Pădurilor la nivel de direcție, având în vedere nivelul ridicat al
emoției publice și interesul crescut al cetățenilor față de domeniile ape şi
păduri (protestele de stradă din 2015, cele peste 3800 de petiții transmise
de cetățeni în 2016, cele peste 8.000 de articole de presă în cursul anului
2016). Această direcţie reprezintă interfața instituției în relaționarea cu
mass-media, care este foarte interesată de domeniile gestionate și asigură
coordonarea activității de comunicare la nivelul instituțiilor din
subordinea/coordonarea/sub autoritatea ministerului. În ceea ce privește
activitatea din domeniul IT, structura asigură buna funcționare a
sistemelor informatice aflate în dotarea ministerului.
- Structura de Gestiune şi Protecţie a Informațiilor Clasificate are ca
obiect de activitate îndeplinirea atribuţiilor ce revin ministerului în
conformitate cu Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor
clasificate.
- Structura de Audit Public Intern răspunde pentru activitatea de audit
intern, activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi
consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor
publice, perfecţionând activităţile la nivelul Ministerului Apelor și
Pădurilor. Totodata, ajută structurile din cadrul institutiei şi entităţile
publice subordonate, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului să-şi
îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care
evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de
conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi proceselor de

administrare.
- Structura Corp Control are ca domeniu de activitate monitorizarea,
inspecţia şi controlul activităților instituţiilor aflate în subordonarea,
coordonarea ori sub autoritatea Ministerului şi reprezintă instrumentul de
control la dispoziţia ministrului pentru toate activităţile instituţiei.
- Structura de Integritate și Anticorupție asigurã punerea în aplicare a
Strategiei Naţionale de Integritate şi Anticorupţie.
- Unitatea de Politici Publice- implementeazã politicile publice ale
Guvernului ȋn domeniul specific al activitãţii Ministerului Apelor şi
Pãdurilor.
- Inspecţia de Stat a Apelor, pentru cazuri în care obiectul acţiunilor de
inspecţie şi control îl reprezintă infrastructura naţională de gospodărire a
apelor, indiferent de deţinător. Menţionăm că, în prezent, în domeniul
gospodăririi apelor, activitatea de inspecţie şi control este realizată doar
prin Inspecţia Teritorială a Apelor (ITA) din cadrul Administraţiei
Naţionale “Apele Române”. Prin înfiinţarea noii structuri se urmăreşte
soluţionarea, dar şi evitarea declanşării împotriva României a unor
proceduri de infringement în domeniul apelor, de către Comisia
Europeană.
- Se propune suplimentarea cu 2 posturi la Direcția Control Silvic și
Cinegetic, ȋn vederea realizării unei structuri eficiente de control în
domeniul silvic și cinegetic la nivelul autorității publice centrale care
răspunde de silvicultură, urmând ca aceasta sã fie constituitã dintr-un
numãr total de 20 posturi. Domeniul Control Silvic este de importanţă
deosebită dat fiind că acesta a fost încadrat în categoria activităţilor din
domeniul Siguranţei Naţionale.
- Direcţia Managementul Resurselor Cinegetice, se înfiinţează ȋn
cadrul Direcţiei Generale Păduri din următoarele considerente:
- Autoritatea Publică Centrală care răspunde de vânătoare (Ministerul
Apelor şi Pădurilor) este administratorul Fondului Cinegetic Naţional.
Fondul Cinegetic Naţional are circa 22 milioane de ha., terenuri pe care
sunt constituite 2.151 fonduri cinegetice. Pentru administrarea Fondului
Cinegetic Naţional trebuie realizate acţiuni de punere în aplicare a
Strategiei Cinegetice în vederea conservării faunei de interes cinegetic şi
îmbunătăţirea calităţii acesteia.
- De asemenea, Autoritatea Publică Centrală care răspunde de vânătoare
stabileşte reglemetarile în ceea ce priveşte organizarea şi practicarea
acţiunilor de vânătoare, stabilirea cotelor anuale de recoltã, suplimentarea
justificată a cotelor de recoltã, atribuirea în gestiune a fondurilor
cinegetice, urmărirea contractelor de gestionare, organizarea acţiunilor de
combatere a braconajului, etc.
În subordinea Ministerului Apelor și Pădurilor se organizează şi
funcţionează, în condiţiile legii, unităţi de management al proiectului şi
unităţi de implementare a proiectelor, conduse de câte un manager de
proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul şi
implementarea proiectelor finanţate prin împrumuturi externe
rambursabile sau nerambursabile.
Pentru a răspunde obiectivelor prevăzute în Programul de Guvernare
2017-2020, se impune aprobarea structurii Ministerului Apelor și
Pădurilor și
abrogarea Hotărârii Guvernului nr.38/2015 privind

organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 23 ianuarie
2015, cu modificările şi completările ulterioare.
În acest sens, am elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor care prevede
măsuri de reorganizare instituţională şi eficientizare a relaţiilor
funcţionale dintre structurile aflate în componenţa, subordinea,
coordonarea sau sub autoritatea ministerului.
Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului stabileşte funcţiile şi
atribuţiile specifice şi generale pe care Ministerul Apelor şi Pădurilor le
are în conformitate cu actele normative în vigoare şi cu prevederile
Programului de Guvernare 2017-2020.
Modificările propuse au în vedere eficientizarea activităţii, precum
şi redistribuirea unor atribuţii între funcţiile de conducere, în concordanţă
cu obiectivul de întărire a capacităţii instituţionale a structurilor din
administraţia publică centrală.
Nu au fost identificate.

3. Alte informații

Secţiunea a 3-a:
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1.

Impactul
macroeconomic

Proiectul de act normativ va permite accelerarea ritmului de
implementare a proiectelor şi programelor de investiţii aflate în
responsabilitatea ministerului, impulsionarea şi diversificarea
activităţilor economice, stimularea investiţiilor în sectorul privat,
creşterea ocupării forţei de muncă şi îmbunătăţirea nivelului de trai al
populaţiei.

Impactul
asupra
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
mediului
concurenţial
şi
domeniului
ajutoarelor de stat
2. Impactul
asupra
Accelerarea ritmului de implementare a programelor derulate de
mediului de afaceri către Ministerul Apelor și Pădurilor va conduce la stimularea
investiţiilor în sectorul privat, precum şi la creşterea ocupării forţei de
muncă.
Impactul
asupra
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
21. sarcinilor
administrative
Impactul
asupra
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
22. întreprinderilor
mici şi mijlocii
3. Impactul social
Proiectul de act normativ are impact social indirect, prin accelerarea
ritmului de implementare a programelor şi prin îmbunătăţirea calităţii
vieţii, precum şi protejarea populaţiei şi a bunurilor acesteia,
beneficiarii finali fiind toţi cetăţenii.
4. Impactul
asupra
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
mediului
5. Alte informaţii
Nu au fost identificate.
11.

Secţiunea 4:
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pe anul curent,
cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Indicatori
1
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
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
3. Impact financiar plus
minus din care :
a) bugetul de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru
acoperirea
creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a
compensa
reducerea
veniturilor bugetare

Anul
curent
2
2017
-

Mii lei
Următorii 4 ani
3
2018

4
2019

5
2020

Media pe 5 ani
6
2021

7

-

-

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

6. Calcule detaliate
privind fundamentarea
modificărilor veniturilor
și/sau
cheltuielilor
bugetare
7 Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Nu au fost identificate.

Secţiunea a 5-a:
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1.

a)

Măsuri normative necesare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
pentru aplicarea prevederilor
proiectului de act normativ
acte normative în vigoare ce
Prin prezentul proiect de act normativ se abrogă
vor
fi
modificate
sau Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și
abrogate, ca urmare a intrării funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu
în vigoare a proiectului de act modificările și completările ulterioare.
normativ;

acte normative ce urmează a
fi elaborate în vederea
implementării
noilor
dispoziţii.
11. Compatibilitatea proiectului
de act normativ cu legislaţia
în
domeniul
achiziţiilor
publice
2. Conformitatea proiectului de
act normativ cu legislaţia
comunitară
în
cazul
proiectelor
ce
transpun
prevederi comunitare
3. Măsuri normative necesare
aplicării directe a actelor
normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie
a Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau
documente internaţionale din
care decurg angajamente
6. Alte informaţii
b)

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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

Proiectul de act normative nu se referă la acest subiect.

implicate
2. Fundamentarea
alegerii
organizaţiilor cu care a avut
Proiectul de act normative nu se referă la acest subiect.
loc consultarea, precum și a
modului în care activitatea
acestor organizații este legată
de obiectul proiectului de act
normativ
3. Consultările organizate cu
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
autorităţile administraţiei
publice locale, în situația în
care proiectul de act normativ
are ca obiect activități ale
acestor autorități, în condițiile
Hotărârii Guvernului
nr.521/2005 privind
procedura de consultare a
structurilor asociative ale
autorităților administrației
publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative
4. Consultările
în
cadrul
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
consiliilor interministeriale,
în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr.
750/2005 privind constituirea
comisiilor interministeriale
permanente
5. Informaţii privind avizarea
Proiectul de act normativ a fost avizat de către Consiliul
către:
Legislativ.
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de
Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi
Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informații
Nu au fost identificate.
Secţiunea a 7-a:
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea
proiectului de act normativ
1.

Informarea societăţii civile cu
În procesul de elaborare a prezentului proiect de act
privire
la
necesitatea normativ au fost respectate regulile procedurale aplicabile
elaborării proiectului de act pentru asigurarea transparenţei decizionale, prevăzute de
normativ
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată. Proiectul de act normativ a
fost supus comentariilor publicului prin publicarea pe pagina
de internet a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

2.

3.

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
Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Nu au fost identificate.
Secţiunea a 8-a:
Măsuri de implementare

1.

2.

Măsuri 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
Alte informații

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Nu au fost identificate.

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului
privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, care în forma prezentată a
fost avizat de către ministerele interesate şi de către Consiliul Legislativ şi pe care îl supunem spre
aprobare.
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