
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
Secţiunea 1: Titlul proiectului de act normativ 

HOTĂRÂRE A GUVERNULUI 
privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru 

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din  domeniul public al statului  
Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ  
1. Descrierea situaţiei 
actuale 

       Prin Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, s-a stabilit că inventarul bunurilor din 
domeniul public al statului se întocmeşte de ministere, de celelalte organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile publice 
centrale care au în administrare asemenea bunuri, iar inventarul centralizat al 
acestor bunuri se supune  aprobării  Guvernului. 
      În anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu 
modificările şi completările ulterioare, este prevăzut inventarul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor. 
     Totodată, Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 prevede că „modificările 
intervenite în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
se aprobă în condiţiile legii, prin acte normative adoptate în acest sens, iniţiate 
de către ministere sau de alte organe de specialitate ale autorităţilor publice 
centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum şi de autorităţi administrative 
autonome şi autorităţile administraţiei publice locale, prin Ministerul 
Administraţiei şi Internelor”. 
 

 1.1 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        Prin promovarea prezentului proiect de act normativ  se are în vedere :  
� includerea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului a unor bunuri având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, 
pe baza proceselor-verbale de clasare ale comisiilor naţionale de clasare şi 
evaluare a cabalinelor numite prin Ordinul ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale nr.152/2010; 

� modificarea adresei bunurilor din domeniul public al statului având datele 
de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în baza Ordinelor directorului 
general al Regiei Naţionale a Pădurilor –Romsilva, emise între anii 2009 şi 
2013; 

� trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia  şi 
scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al 
statului a unor bunuri având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 . 

Scoaterea acestor bunuri se face în baza proceselor-verbale de clasare ale 
comisiilor naţionale de clasare şi evaluare a cabalinelor numite prin Ordinul 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.152/2010. Trecerea cabalinelor 
din domeniul public  al  statului  în  domeniul privat se justifică prin  faptul că, 
în urma examinării şi evaluarii lor, acestea nu mai îndeplinesc condiţiile 
pentru a fi folosite la reproducţie (uzura fiziologică, diverse afecţiuni medicale 
etc.). Clasarea cabalinelor se realizează în conformitate cu  prevederile Legii 
calului nr. 389/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale 
Criteriilor de Bonitare nr. 2/2008  privind aprecierea cabalinelor de 
reproducţie,  emise de Autoritatea Hipică Naţională;  
� scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al 
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statului a unor bunuri având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4. 
Scoaterea din inventarul centralizat se face pentru cabalinele moarte, potrivit 
Hotărârilor Consiliului de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor –
Romsilva nr.2/25.02.2010, nr.3/28.03.2013, nr.14/28.11.2012 si 
nr.4/29.03.2012, precum şi a proceselor-verbale de constatare a morţii 
cabalinelor din perioada 2011-2012. 

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 

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) 
          Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat   

- 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 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 şi/sau cheltuielilor 
bugetare  

.  
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   7. Alte informaţii  . 
 

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  

   
 Prin adoptarea prezentului proiect de act normativ se modifică 
şi se completează anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 
1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului, publicată în 
Monitorul Oficial  al României, Partea I, nr. 1020 şi 1020 bis 
din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

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 normativeşi/saudocumente 
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 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   

 
Acest proiect nu este supus consultărilor comisiilor 
interministeriale                                      
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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 favorabil 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 pe site-ul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor  

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 
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Pentru considerentele de mai sus, am elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi 

completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului, 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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