
 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ:  

Hotărârea Guvernului pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1064/2007 privind 

stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 

405/2003 din 27 februarie 2003 privind monitorizarea comunitară a importurilor de huilă 

originară din ţări terţe 

Secţiunea a 2-a  

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

Pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene 

nr.405/2003 din 27 februarie 2003 privind monitorizarea comunitară 

a importurilor de huilă originară din ţări terţe a fost aprobată 

Hotârârea Guvernului nr.1064/2007  privind stabilirea unor măsuri 

pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 

405/2003 din 27 februarie 2003 privind monitorizarea comunitară a 

importurilor de huilă originară din ţări terţe.  

Având în vedere că Regulamentul CE nr. 405/2003 a expirat la data 

de 31.12.2010 fără a fi înlocuit este necesară promovarea unui act 

normativ de abrogare a Hotărârii Guvernului nr.1064/2007 privind 

stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului 

Uniunii Europene nr. 405/2003 din 27 februarie 2003 privind 

monitorizarea comunitară a importurilor de huilă originară din ţări 



terţe. 

 

2. Schimbări 

preconizate 

Proiectul de act normativ a fost iniţiat pentru a abroga Hotărârea 

Guvernului nr.1064/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru 

aplicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 

405/2003 din 27 februarie 2003 privind monitorizarea comunitară a 

importurilor de huilă originară din ţări terţe, deoarece Regulamentul 

CE nr.405/2003 a expirat şi nu a fost înlocuit. 

3. Alte informaţii 
Nu este cazul 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul 

macroeconomic 

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 se referă la acest subiect 

- 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 
- - - - - - 

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare în plus 
- - - - - - 

3. Impact financiar, plus/minus - - - - - - 

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 
- - - - - - 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea veniturilor 

bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor si/sau cheltuielilor 

bugetare 

- - - - - - 

7. Alte informaţii  

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 referă la acest subiect 

2. Compatibilitatea proiectului 

de act normativ cu legislaţia 

comunitară în materie 

Proiectul este compatibil cu legislatia comunitara. 

 

3. Decizii ale Curţii Europene 

de Justiţie si 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 

Regulamentul CE nr.405/2003 a expirat la data de 

31.12.2010 şi nu a fost înlocuit 

5. Alte acte normative si/sau 

documente internaţionale din 

care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii  

1. Informaţii privind procesul 

de consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare si alte organisme 

implicate 

Confederaţii Sindicale :CNS Cartel Alfa 

Confederaţii Patronale: PATROMIN 

Rezultatul consultării: Au participat la dezbaterea 

actului normativ, fiind de acord cu forma propusă, 

care a primit aviz favorabil. 

2.Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea 

acestor organizaţii este legata 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 



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 

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 si Social 

d) Consiliul Concurentei 

e) Curtea de Conturi 

- Consiliul Legislativ a avizat proiectul de act 

normativ 

- Consiliul Economic şi Social 

 

6. Alte informaţii  

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului de 



act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ a fost supus procedurilor de 

transparenţă decizională conform  Legii nr. 52/2003 . 

 

 

2. Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact 

asupra mediului în urma 

implementării proiectului de 

act normativ, precum si 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 

Masuri de implementare 

1. Masurile de punere în 

aplicare a proiectului de act 

normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale 

si/sau locale - înfiinţarea unor 

noi organisme sau extinderea 

competentelor instituţiilor 

existente 

Funcţiile de supraveghere vor fi îndeplinite de 

instituţiile existente: Ministerul Economiei, 

Comerţului şi Mediului de Afaceri 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 



 

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

republicată şi având în vedere faptul că  Regulamentul ( CE) nr. 405/2003 privind 

monitorizarea comunitară a importurilor de huilă originară din ţări terţe a expirat şi nu 

s-a înlocuit, s-a întocmit alăturatul proiect de Hotărârea Guvernului pentru abrogarea 

Hotărârii Guvernului nr.1064/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 405/2003 din 27 februarie 2003 

privind monitorizarea comunitară a importurilor de huilă originară din ţări terţe, pe 

care, dacă sunteţi de acord vă rugăm  să îl adoptaţi. 

 

MINISTRUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI  

MEDIULUI DE AFACERI 

Lucian Nicolae BODE 

 

Avizat favorabil 

 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

Bogdan DRĂGOI 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU 

 


