
 

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE  

 

 

 

Secţiunea 1                                                                  

Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea  Hotararii Guvernului nr. 925/2010 

privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-

Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti  

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ                                  

1. Descrierea 

situaţiei 

actuale        

I. Prin Hotararea Guvernului nr. 925 / 2010 s-a  aprobat infiintarea, 

organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-

Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti prin 

reorganizarea Societatii Comerciale Filiala "Institutul de Cercetari si 

Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti din cadrul 

Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice 

"Transelectrica" - S.A. 

II.Potrivit art.4 din hotarare, patrimoniul Institutului National de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti, 

evaluat potrivit reglementarilor legale in vigoare, este de 18.685.591 

lei si se constituie prin preluarea elementelor de natura activelor, 

datoriilor si capitalurilor proprii de la Societatea Comerciala Filiala 

"Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - 

S.A. Bucuresti pe baza de protocol de predare-preluare, conform 

situatiilor financiare la data de 31 decembrie 2009. 

Bunurile proprii ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti sunt cele prevazute in 



 

anexa nr. 2 la  hotarare. 

In anexa nr.2 din hotarare, tabelul „Terenuri” la pozitia nr.4 este 

inscris, ca fiind in proprietatea institutului, imobilul „Teren ateliere 

Craiova” in suprafata de 2.819,54 m.p., conform rectificarii 

publicate in Monitorul Oficial nr.374/2011,  situat in mun. Craiova, 

str.Elena Teodorini nr.100, jud.Dolj, cu o valoare contabila de 1158 

lei. 

Prin Hotararea nr.2 din 23 aprilie 2008, Adunarea generala a 

actionarilor de la Compania Nationala de Transport al Energiei 

Electrice « Transelectrica » S.A a aprobat preluarea prin restituire 

catre „Transelectrica”–SA, de la Filiala SC Institutul de Cercetari si 

Modernizari Energetice „ICEMENERG”–SA, a terenului situat in 

Craiova, str. Elena Teodorini nr. 100, judetul Dolj, in suprafata de 

2.819,54 m.p. si reducerea capitalului social al filialei, cu 116 

actiuni, valoarea aportului in natura al Companiei. 

Hotararea din 23 aprilie 2008 a  Adunarea generala a actionarilor de 

la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice 

« Transelectrica » S.A a fost supusa controlului judiciar si intruct 

toate instantele (fond, apel si recurs) au constatat ca este legala, 

aceasta a devenit aplicabila dupa adoptarea de Hotararii Guvernului 

nr.925/2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea 

Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - 

ICEMENERG Bucuresti. 

Transmiterea acestui teren si a cladirilor aferente fost aprobata si de 

reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei 

Electrice « Transelectrica » S.A in Adunarea generala extraordinara 

a actionarilor. 

Aspectele prezentate constituie un serios impediment privind  

inregistrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Energie - ICEMENERG Bucuresti la Oficiul Registrului Comertului 

de pe langa Tribunalul Bucuresti. 



 

2. Schimbări 

preconizate       

Proiectul de act normativ  propune urmatoarele  modificarii in  textul  

Hotararii nr.925/2010 si a anexelor nr.1 si 2 la aceasta, dupa cum 

urmaza: 

1) Modificarea art.1 alin. (7) in sensul inlocuirii valorii 

capitalului social al ICEMENERG subscris si varsat cu  noua 

valoare de 1.083.452 lei, rezultata din preluarea de catre 

Transelectrica SA a terenului aferent Ateliere Craiova in 

valoare de 1158 lei, reprezentand valoarea acestui aport in 

natura. 

2) Modificarea Anexei nr.2  in sensul punerii de acord cu 

transferul de proprietate (Teren Ateliere Craiova in suprafata 

de  2819,54 mp) aprobat prin hotararile adunarilor generale 

ale actionarilor de la Transelectrica SA, respectiv Filiala 

ICEMENERG SA. 

3. Alte 

informaţii          

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.  

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ                        

1. Impactul macro-

economic              

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

1¹Impactul asupra 
mediului       
concurenţial şi 
domeniului 
ajutoarelor 
 de stat             

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect . 

3. Impactul social     Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect . 

4. Impactul asupra 

mediului      

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect . 

5. Alte informaţii     Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect . 



 

 

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 se refera la acest subiect . 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 
1. Proiecte de acte normative suplimentare Proiectul de act normativ nu se refera la 

acest subiect . 

2. Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

materie   

Compatibilitate 100%. 

3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie 

şi alte documente 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

4. Evaluarea conformităţii:             

Denumirea actului sau documentului 

comunitar, numărul, data adoptării şi data 

publicării     

Cartea Verde – spatiu european de 

cercetare: perspective noi (COM 2007 

161 final) 

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 Proiectul de act normativ nu se refera la 

acest subiect . 

 

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 

S-au efectuat consultări şi şi-a exprimat 

acordul pentru modificarea actului 

normativ  FSLCPR – Federaţia 

Sindicatelor Lucrătorilor din Cercetare-



 

Proiectare din Română 

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 

Sindicatul Liber din Cercetare Proiectare -

ICEMENERG este membru în organizaţia 

menţionata  la punctul 1. 

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 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 

Proiectul de act normativ va fi supus 

analizei Consiliului Legislativ in vederea 

obtinerii avizului . 

6. Alte informaţii  

 

Secţiunea a 7-a 



 

Activităţi de informare publica privind elaborarea şi implementarea proiectului 

de act normativ  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

Au fost îndeplinite procedurile de 

transparenţă decizională prevăzute de 

Legea 52/ 2003 

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  

 

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 competentelor 

instituţiilor existente     

Îndeplinirea tuturor operaţiunilor la 

Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă 

Tribunalul Bucureşti determinate de 

transformarea actualei societăţi 

comerciale în institut naţional de 

cercetare-dezvoltare. 

2.Alte informaţii         

 



 

 Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul art.108 din Constituţia României, 

republicată, s-a întocmit alaturatul proiect de Hotărâre a Guvernului  privind 

modificarea  Hotararii Guvernului nr. 925/2010 privind infiintarea, organizarea 

si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - 

ICEMENERG Bucuresti , pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l aprobati. 
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