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NOTĂ   DE   FUNDAMENTARE 

 
 
Secţiunea 1  

Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea Anexei nr.7 la Hotărârea 

Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor 

din domeniul public al statului, concesionate Companiei Naţionale de Transport 

al Energiei Electrice “Transelectrica”- S.A. 

Secţiunea a 2-a  

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice 

”Transelectrica”- S.A. cu sediul social în Bucureşti, s-a 

înfiinţat conform H.G. nr. 627/2000 privind reorganizarea 

Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., ca operator de 

transport al Sistemului Naţional de Transport al Energiei 

Electrice şi operator de sistem al Sistemului Energetic 

Naţional.  

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice 

”Transelectrica”- S.A., are ca obiect principal de activitate 

transportul şi dispecerizarea energiei electrice, conducerea 

operativă a Sistemului Energetic Naţional, exploatarea 

interconexiunilor şi tranzitul internaţional al energiei 

electrice, exploatarea, reabilitarea, retehnologizarea şi 

dezvoltarea reţelei electrice de transport. 

Ministerul Economiei şi Comerţului, în calitate de autoritate 

concedentă, a concesionat Companiei Naţionale de 

Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica”- S.A., prin 
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Contractul de Concesiune nr. 1/2004, reţeaua electrică de 

transport şi terenurile pe care aceasta este amplasată, care, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, anexa 1, 

pct.14 şi ale art.35, alin.(2) din Legea nr. 13/2007 a Energiei 

Electrice, cu modificările şi completările ulterioare, aparţin 

domeniului public al statului.  

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice 

”Transelectrica”- S.A. deţine în concesiune bunuri ce aparţin 

domeniului public al statului, respectiv reţeaua electrică de 

transport (liniile electrice aeriene – LEA, staţiile electrice de 

sistem, precum şi terenurile pe care acestea sunt amplasate), 

conform Contractului de Concesiune nr. 1/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare, încheiat cu Ministerul 

Economiei şi Comerţului, în calitate de autoritate 

concedentă, în baza Hotărârii de Guvern nr. 886/2004. 

În baza prevederilor contractuale Compania Naţională de 

Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica”- S.A. are 

obligaţia de a întreţine reţeaua electrică de transport al 

energiei electrice pentru ca aceasta să funcţioneze la 

parametrii normali şi în condiţii de siguranţă. 

Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevede următoarele: 

”art.7 alin.(1)..Persoanele prevãzute la art. 1 au obligaţia sã 

efectueze inventarierea generalã a elementelor de natura 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute la 

începutul activitãţii, cel puţin o datã în cursul exerciţiului 

financiar." 
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Ordinul nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în Anexă prevede 

următoarele: 

- ”punctul (16). Bunurile din domeniul public al statului şi al 

unităţilor administrativ-teritoriale, date în administrare, 

concesionate sau închiriate instituţiilor publice, 

societăţilor/companiilor naţionale şi regiilor autonome 

potrivit legii, se inventariază şi se înscriu în listele de 

inventariere distincte în cadrul acestor unităţi”. 

Inventarierea bunurilor de domeniul public s-a efectuat, în 

cadrul fiecărei sucursale, în conformitate cu graficul de 

desfăşurare al lucrurilor de inventariere, anexă la Decizia de 

inventariere şi a avut ca scop principal stabilirea situaţiei 

reale a tuturor bunurilor ce aparţin domeniului public al 

statului, a valorilor de inventar, al datelor tehnice privind 

măsurătorile topo-cadastrale ale acestora, la data de 

30.09.2010, în scopul promovării de acte normative care să 

reglementeze modificările intervenite. 

Cu ocazia inventarierii anuale s-au constatat modificări ale 

valoriilor de inventar pentru bunurile ce aparţin domeniului 

public al statului, centralizate, conform Anexei ”Inventarul 

bunurilor din domeniul public”. 

Modificările valorilor de inventar pentru bunurile ce aparţin 

domeniului public al statului au fost determinate de: 

- recupararea valorilor rămase neamortizate, conform Legii 

nr. 127/2007 pentru modificarea şi completarea anexei la 

OUG nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor 
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care alcătuiesc domeniul public al statului in vederea 

recuperarii valorii ramase neamortizate de catre Compania 

Nationala de Transport al Energiei Electrice 

"Transelectrica" - S.A.; 

- majorarea valorilor de inventar ale bunurilor, datorită 

intrării în domeniul public a unor imobilizări corporale 

finanţate din surse proprii, a căror valoare a fost 

recuperată prin amortizare. 

De asemenea, urmare efectuării măsurătorilor topo-

cadastrale, pentru terenurile pe care este amplasată reţeaua 

electrică de transport al energiei electrice, s-au constatat 

modificări privind descrierea tehnică a obiectivelor 

energetice (lungime, număr stâlpi, suprafaţa efectiv ocupată 

etc.). 

Urmare efectuării inventarierii bunurilor ce aparţin 

domeniului public al statului s-a consemnat rezultatul 

inventarierii în Anexa ”Inventarul bunurilor din domeniul 

public”. 

2. Schimbări      

preconizate 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

1.705/2006, este necesară şi oportună modificarea 

corespunzătoare a datelor cuprinse în coloanelor ”Descrierea 

tehnică şi economică” (suprafaţa teren, detalierea 

mijloacelor fixe care intră în componenţa bunurilor) şi 

”Valoare de inventar” din inventarul bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului cuprinse în anexa la 

Hotărârea Guvernului nr. 407/2007 şi Hotărârea Guvernului 

nr. 1.427/2009. 

Promovarea proiectului de act normativ a fost aprobată 
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conform Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor 

Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice 

”Transelectrica”- S.A. 

      3. Alte 
informaţii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Secţiunea a 3-a  

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul 

macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1ˆ1. Impactul 

asupra mediului 

concurenţial şi 

domeniului 

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  

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) 
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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, 

plus/minus 

- - - - - - 

3. Impact financiar, 

plus/minus 
- - - - - - 

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducrea 

veniturilor bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detailiate 

privind 

fundamentarea 

modificărilor 

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 

Proiectul de act normativ modifică Anexa 7 la 

Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru 

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului, Hotărârea Guvernului 



 7

normativ:  

a) acte normative în 

vigoare ce vor fi 

modificate sau aprobate, 

ca urmare a intrării în 

vigoare a proiectului de 

act normativ; 

b) acte normative ce 

urmează a fi elaborate în 

vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

nr. 407/2007 privind înscrierea unor date tehnice 

cuprinse în inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al statului, concesionate Companiei 

Naţionale de Transport al Energiei Electrice 

”Transelectrica”- S.A. şi Hotărârea Guvernului nr. 

1.427/2009. 

2. Conformitatea 

proiectului de act 

normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun 

prevederilor 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. 
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6. Alte informaţii 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 

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 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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 
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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 şi 

Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ urmează să fie avizat de 

către:  

- Consiliul Legislativ 

 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 
Secţiunea a 7-a  

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 
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proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii 

civile cu privire la 

necesitatea elaborării 

proiectului de act 

normativ 

Au fost îndeplinite procedurile de transparenţă 

decizională instituite prin Legea 52/2003. 

Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul 

Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de 

Afaceri. 

2. Informarea societăţii 

civile cu privire la un 

eventual 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 este cazul. 

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

republicată, s-a elaborat alăturatul proiect de Hotărâre a Guvernului privind 

modificarea şi completarea Anexei nr. 7 la Hotărâre a Guvernului nr. 

1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului, concesionate Companiei Naţionale de Transport 

al Energiei Electrice “Transelectrica”- S.A., urmare inventarierii anuale, pe 

care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l aprobaţi. 
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