
  

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

                                                            Secţiunea 1:  

Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

              pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 

privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea 

unor acte normative  

    Secţiunea a-2-a:  

Motivul emiterii actului normativ 

 

 

1. 

 

Descrierea 

situaţiei actuale 

           Ministerul Mediului este organ de specialitate al 

administraţiei publice centrale si îndeplineşte rolul de autoritate 

de stat, planificare, reglementare, sinteză, coordonare, 

monitorizare, inspecţie şi control.         

         Ministerul Mediului îşi desfăşoară activitatea în 

domeniile: planificare strategică, dezvoltare durabilă, economie 

verde, infrastructura de mediu, rezilienţă ecologică, 

meteorologie, schimbări climatice, protejarea, conservarea şi 

ameliorarea capitalului natural, arii naturale protejate, 

biodiversitate, biosecuritate, protejarea cetăţenilor la riscurile 

de mediu, evaluarea şi gestionarea deşeurilor, gestionarea 

substanţelor şi preparatelor periculoase, gestionarea calităţii 

aerului şi zgomotului ambiant, controlul poluării industriale şi 

managementul riscului, protecţia atmosferei, sistemul de 

management de mediu şi audit - EMAS, eticheta UE ecologică 

şi infrastructura naţională pentru informaţii spaţiale din 

domeniul de competenţă, conform prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 579/2015 privind stabilirea responsabilităţilor 

specifice ale autorităţilor publice, precum şi a structurilor 

tehnice pentru realizarea temelor de date spaţiale şi aprobarea 

măsurilor necesare pentru punerea în comun a acestora.  

          Ca urmare a prevederilor art. IV din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului  nr. 50/2017 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 

pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice 

centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» 

a trecut din structura instituțiilor aflate în subordinea 

Ministerului Mediului în subordinea Secretariatului General al 

Guvernului. 

 



 

21 În cazul 

proiectelor de 

acte normative 

care transpun 

legislație 

comunitară sau 

creează cadrul 

pentru 

aplicarea 

directă a 

acesteia 

 

       Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

2 Schimbări 

preconizate 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului  nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de 

reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru 

modificarea unor acte normative, Administraţia Rezervaţiei 

Biosferei «Delta Dunării» trece din structura instituțiilor aflate 

în subordinea Secretariatului General al Guvernului în 

subordinea Ministerului Mediului.     

Ca urmare, este necesară modificarea anexei nr. 2 la Hotărârii 

Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte 

normative, cu modificările și completările ulterioare, în vederea 

completării listei instituțiilor care funcționează în subordinea 

Ministerului Mediului. 

 

  

3. 

Alte informații             Nu au fost identificate. 

 

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. 

 

11. Impactul asupra 

mediului 

concurenţial şi 

domeniului 

ajutoarelor de 

stat 

       Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra          Accelerarea ritmului de implementare a programelor 



 

mediului de 

afaceri 

derulate de către Ministerul Mediului va conduce la 

stimularea investiţiilor în sectorul privat, precum şi la 

creşterea ocupării forţei de muncă. 

  

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 are impact social indirect, prin 

accelerarea ritmului de implementare a programelor şi prin 

îmbunătăţirea calităţii vieţii, beneficiarii finali fiind toţi 

cetăţenii. 

 

4. Impactul asupra 

mediului 

         Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea 4: 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pe 

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 

 2017 2018 2019 2020 2021  

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 

          

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

     Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

 

6. Calcule detaliate 

privind 

fundamentarea 

modificărilor 

veniturilor și/sau 

cheltuielilor bugetare 

     Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

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 

        Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 



 

a) acte normative în vigoare 

ce vor fi modificate sau 

abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a 

proiectului de act 

normativ; 

       Prin prezentul proiect de act normativ se 

modifică Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 

privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Mediului şi pentru modificarea unor acte normative. 

 

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 

      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 normative nu se referă la acest 

subiect. 



 

  

2. 

Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a 

avut loc consultarea, 

precum și a modului în 

care activitatea acestor 

organizații este legată de 

obiectul proiectului de 

act normativ 

 

    Proiectul de act normative nu se referă la acest 

subiect. 

 3. Consultările organizate 

cu 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  

         Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

4. Consultările în cadrul 

consiliilor 

interministeriale, în 

conformitate cu 

prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 

privind constituirea 

comisiilor 

interministeriale 

permanente 

        Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Informaţii privind 

avizarea 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 act normativ a fost avizat de către 

Consiliul Legislativ. 



 

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 privire la 

necesitatea elaborării 

proiectului de act 

normativ 

         În procesul de elaborare a prezentului proiect 

de act normativ au fost respectate regulile 

procedurale aplicabile pentru asigurarea transparenţei 

decizionale, prevăzute de 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, în data de 

…………... 

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. 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 

         

       Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

2. Alte informații        Nu au fost identificate. 

 
 

        

 



 

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a 

Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 

privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor 

acte normative, 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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