NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre a Guvernului privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce
decurg din calitatea de acționar al statului la unele societăți și pentru modificarea și
completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Finanţelor Publice
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale

1. Prin efectul O.U.G. nr. 96/2012, aprobată prin
Legea nr. 71/2013, Ministerul Finanţelor Publice
exercită calitatea de acţionar unic la Fondul Naţional
de

Garantare

a

Creditelor

pentru

IMM

S.A

(FNGCIMM), dar nu exercită dreptul de acționar
asupra

pachetelor minoritare deţinute de Statul

Român la filialele FNGCIMM, societăţile comerciale
-

Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe,

Fondul Local de Garantare Craiova și Fondul Local
de Garantare Focşani.
2. Prin H.G. nr. 65/2009, cu modificările și
completările ulterioare, a fost înființată Agenția pentru
Implementarea Proiectelor și Programelor pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii cu atribuții și în
asigurarea reprezentării statului în calitate de acționar
la fondurile locale de garantare.
Prin H.G. nr. 47/2013, a fost abrogat H.G. nr. 65/2009,
iar patrimoniul și atribuțiile Agenției au fost preluate
de către Ministerul Economiei. Prin modificările pe
care H.G. nr. 431/2013 le aduce la H.G. nr. 47/2013 cu
privire la organizarea și funcționarea Ministerului
Economiei, sunt eliminate referirile la calitatea
Ministerului Economiei de reprezentant al statului în
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acționariatul FNGCIMM (art. 3 alin. (1) lit. e) pct.13)
și cele privind reprezentarea statului în acționariatul
fondurilor locale de garantare (art. 3 alin. (1) lit. e)
pct.14).
3. La momentul actual există o incoerență normativă
deoarece Ministerul Finanțelor Publice a preluat
exclusiv

exercitarea

atribuțiilor

decurgând

din

calitatea Statului Român de unic acționar al
FNGCIMM, în timp ce Ministerului Economiei,
Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri i-au fost
retrase prerogativele de reprezentant al Statului
Român atât din acționariatul FNGCIMM, cât si din
acționariatul fondurilor locale de garantare, respectiv,
Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe, Fondul
Local de Garantare Craiova și Fondul Local de
Garantare Focşani, odată cu data intrării în vigoare a
H.G. nr. 431/2013, iar în prezent nici o instituție
publică nu exercită calitatea de acționar în numele
statului.
Totodată, atribuțiile de reprezentare a Statului în
exercitarea tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor
obligațiilor ce îi reveneau în calitate de acționar la
fondurile locale de garantare, s-au păstrat în sfera de
competență a Ministerului Economiei – chiar dacă ele
au fost eliminate din cuprinsul HG nr. 42/2013 privind
organizarea și funcționarea acestui minister - datorită
faptului că Ministerul Economiei a rămas înscris la
oficiile registrului comerțului competente teritoriale
pentru cele trei filiale, ca și reprezentant al
acționariatului Stat (denumirea ”Statul român prin
Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de
Afaceri” apărând atât în actele constitutive ale celor 3
filiale, cât și în Certificatele constatatoare eliberate de
aceste registre pentru filialele Craiova și Covasna).
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2. Schimbări preconizate

1. Ministerul Finanțelor Publice va exercita drepturile
și va îndeplini obligațiile ce decurg din calitatea de
acționar al statului la filiale FNGCIMM (Fondul
Local de Garantare Sfântu Gheorghe, Fondul Local de
Garantare Craiova, Fondul Local de Garantare
Focşani).
2. Reprezentanții statului în adunarea generală a
acționarilor vor fi numiți și revocați prin ordin al
ministrului finanțelor publice.
3. Având în vedere faptul că, Ministerul Finanțelor
Publice este autoritate tutelară și față de alte societăți
decât cele menționate la art. 3 alin. (1) pct. 114 din
HG nr. 34/2009, se propune abrogarea acestui punct.
4. Prin OUG nr. 42/2015 s-a modificat OUG nr.
159/1999 privind înființarea Companiei Naționale
”Loteria Română” - S.A., în sensul că, ”drepturile și
obligațiile decurgând din calitatea de acționar unic al
statului român se exercită de către Oficiul Național
pentru Jocuri de Noroc, pentru o perioadă tranzitorie
de maximum 4 ani”. Referiri la Companie se regăsesc
și în anexa nr. 2 lit. C pct. 2 sens în care HG nr.
34/2009 va trebui să includă precizări în sensul celor
de mai sus.
Nu este cazul.

3. Alte informaţii

Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic

Nu este cazul

11. Impactul asupra mediului concurenţial
şi
domeniului
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului de Nu este cazul
afaceri
3. Impactul social

-
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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)
Indicatori

Anul curent

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) 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

2

- mii lei Media
pe 5 ani
7

Următorii 4 ani
3

4

5

6

Nu este cazul

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nu este cazul

Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul

Nu este cazul
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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.
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 agajamente
6. Alte informaţii

Nu este cazul
Nu este cazul

Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul

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
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
3. Consultările organizate cu Nu este cazul
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
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acte normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul
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
6. Alte informaţii

Nu este cazul

Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este 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
2. Informarea societăţii civile cu Nu este cazul
privire 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
Nu este cazul
Secţiunea a 8
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
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Faţă de cele prezentate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind
exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului
la unele societăți și pentru

modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice.

MINISTRUL FINANȚELOR
PUBLICE
ANCA DANA DRAGU

Aviz favorabil:
MINISTRUL JUSTIŢIEI
RALUCA ALEXANDRA PRUNĂ
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