
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE  

 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.632/2007 privind aprobarea 

închirierii unor bunuri, proprietatea publică a statului, aflate în administrarea 

Administraţiei Naţionale „Apele Române”  

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

Hotărârea Guvernului nr. 632/2007 reglementează modul în care se face 

închirierea domeniul public al statului aflat în administrarea 

Administraţiei Naţionale „Apele Române”, în conformitate cu Legea 

nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu completările şi 

modificările ulterioare.  

 

Astfel este prevăzută posibilitatea închirierii bunurilor din domeniul 

public al statului pentru o perioadă de 10 ani, prin licitaţie publică, cu 

posibilitatea de prelungire cu încă 10 ani.  

 

Modalitatea de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice pentru 

atribuirea contractelor de închiriere, contractul-cadru de închiriere, 

precum şi listele cuprinzând bunurile propuse spre închiriere şi durata 

închirierii fiecăruia sunt aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii 

publice centrale din domeniul apelor.  

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 632/2007, cu 

modificările ulterioare, în cadrul procesului de atribuire a bunurilor din 

administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, prin închiriere, 

nu există nici o diferenţiere legată de diferitele utilizări ale apei şi nu 

există prevederi specifice în ceea ce priveşte condiţiile pe care trebuie să 

le îndeplinească cel care închiriază bunul.  

 

Această situaţie crează probleme operatorilor economici din domeniul 

acvaculturii, în ceea ce priveşte închirierea corpurilor de apă necesare 

desfăşurării activităţii şi pune în pericol absorbţia fondurilor disponibile în 

Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime. 

 

Această situaţie impune modificarea Hotărârii Guvernului nr. 632/2007, 

pentru a crea un cadru special privind stabilirea lacurilor de acumulare 

destinate pentru practicarea acvaculturii de apă dulce şi a zonelor litorale 

şi ale platoului continental, unde este permisă desfăşurarea acvaculturii 

marine, precum şi a modalităţilor specifice de închiriere a acestora. 

 



11. În 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 

Proiectul de act normativ prevede ca instrucţiunile pentru organizarea şi 

desfăşurarea licitaţiilor publice şi pentru atribuirea contractelor de 

închiriere, contractul-cadru de închiriere, precum şi listele cuprinzând 

bunurile propuse spre închiriere şi durata închirierii fiecăruia, destinate 

desfăşurării activităţii de acvacultură, să se aprobe prin ordin comun al 

conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi al 

autorităţii publice centrale din domeniul acvaculturii  

3. Alte informaţii 

Măsurile preconizate vor contribui la stabilirea unui cadru favorabil 

pentru desfăşurarea activităţii de acvacultură pe domeniul public al 

statului aflat în administrarea Administrației Naționale “Apele Române” 

şi vor contribui la creşterea gradului de absorbţie a finanţărilor disponbile 

prin intermediul Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri 

Maritime. 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul 

macroeconomic 

Aplicarea proiectului de act normativ va conduce la crearea unui cadru 

favorabil pentru dezvoltarea sau modernizarea activităţii întreprinderilor 

mici și mijlocii din sectorul de acvacultură, menţinerea locurilor de muncă 

în spaţiul rural şi crearea de noi locuri de muncă. De asemenea, se 

preconizează creşterea gradului de absorbţie a finanţărilor disponbile prin 

intermediul Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime. 

11 Impactul asupra 

mediului 

concurenţial şi 

domeniului 

ajutoarelor de stat 

Măsura propusă prin proiectul de act normativ va susţine mediul 

concurenţial în domeniul acvaculturii. 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ va stimula dezvoltarea pe termen mediu şi lung 

a activităţii de acvacultură. 

21. Impactul asupra 

sarcinilor 

administrative  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22. Impactul asupra 

întreprinderilor mici 

și mijlocii  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social 

Proiectul de act normativ va crea un cadru stimulativ pentru menţinerea 

unei activităţi economice în spaţiul rural, scăderea şomajului, prin crearea 

de noi locuri de muncă şi utilizarea produselor şi serviciilor oferite de 

furnizorii locali. 

4. Impactul asupra Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  



mediului 

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 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, 

din care: 
            

a) buget de stat, din acestea:           

(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 acestea:           

(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 creşterilor 

cheltuielilor bugetare 
      



5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 
          

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificarilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

          

 

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 urmeaza a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii; 

 

Ca urmare a aprobării prezentului proiect de act 

normativ, Ordinul ministrului mediului și dezvoltării 

durabile nr.1222/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor 

pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice 

pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri 

imobile, proprietate publică a statului, aflate în 

administrarea Administraţiei Naţionale “Apele 

Române”, a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor 

imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în 

administrarea Administraţiei Naţionale “Apele 

Române”, precum şi a Listei cuprinzând bunurile 

imobile propuse spre închiriere şi durata închirierii, se 

va modifica.  

21. 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 

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 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



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 

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 

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  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării   

c) Consiliul Economic şi Social   

d) Consiliul Concurenţei   

e) Curtea de conturi   

6. Alte informaţii 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, 

Apelor şi Pădurilor 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. 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.  

 

 



 

 

 

Faţă de cele prezentate mai sus, s-a elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.632/2007 privind aprobarea închirierii unor 

bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele 

Române”, care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate şi de către Consiliul 

Legislativ şi pe care îl supunem spre adoptare. 
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