
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

Lege pentru modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr. 443/2002 privind 

înfiinţarea Universităţii "Spiru Haret" din Bucureşti 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

Universitatea Spiru Haret din București a fost înființată ca instituţie de învăţământ superior, persoană 

juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, prin Legea nr. 

443/2002. 

Potrivit legii, Universitatea Spiru Haret din București are sediul în municipiul Bucureşti, clădirea 

Palatul Sporturilor şi Culturii, Parcul Tineretului, sectorul 4. De asemenea, universitatea dispune de un 

patrimoniu propriu înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. 

 

1^1 Prezentul act normativ nu transpune legislaţie comunitară şi nu creează cadrul pentru aplicarea directă 

a acesteia. 

 

2. Schimbări preconizate  

Prin prezentul proiect de act normativ se urmărește schimbarea sediului universității Spiru Haret din 

București, din clădirea Palatului Sportului și Culturii, Parcul Tineretului, Sector 4, în clădirea Fundației 

România de Mâine, din str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3. Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat 

sub nr. 1375/11.06.2002 Fundația România de Mâine devine proprietarul imobilului situat în București, str. 

Ion Ghica, nr. 13, Sector 3. De asemenea, prin contractul de comodat nr. 642/27.05.2015 Fundația România 

de Mâine acordă, spre folosință cu titlu gratuit, Universității Spiru  Haret imobilul situat în București, str. 

Ion Ghica, Sector 3, cu destinația de sediu central, activități de învățământ. 

 

3. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impact macro-economic 

Prezentul act normativ nu are impact macro-economic. 

1^1 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat  

Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat. 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri. 

3. Impact social 

Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului social. 

4. Impact asupra mediului 

Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător. 

5. Alte informaţii  

Nu este cazul. 
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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) 

 

- în mii lei - 

Indicatori 2015 2016 2017 2018 2019 Media 

pe 

cinci 

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 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. contribuţii de asigurări 

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care:  

a) buget de stat, din acesta: 

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 creşterii 

cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

     

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

2015 2016 2017 2018 2019 

     

7. Alte informaţii   Nu este cazul. 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

Măsuri normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor proiectului de act normativ: 

a) acte normative care se modifică sau se 

abrogă ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ; 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor dispoziţii. 

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. 

Măsuri normative necesare aplicării directe a 

actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 organizaţiile 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. 

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 

Prezentul proiect de act normativ va fi supus 

avizării Consiliului Legislativ. 

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 

Prezentul proiect de act normativ a îndeplinit procedura transparenței decizionale prevăzută de Legea nr. 

52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. 

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 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 



 4 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii 

Nu este cazul. 
 

Faţă de cele prezentate mai sus, am elaborat proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 

articolului 1 din Legea nr. 443/2002 privind înfiinţarea Universităţii "Spiru Haret" din Bucureşti, 

pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 
 

 

 

 

 

Avizează: 

 

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE 

 

Eugen Orlando TEODOROVICI 

 

 

 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIȚIEI 

 

Tudorel TOADER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

 

VALENTIN POPA 
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SECRETAR DE STAT 

Gigel PARASCHIV 

 

 

 

 
SECRETAR GENERAL 

Dănuț GHICAN 

 

    

 

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

DIRECTOR GENERAL 

Mihai PĂUNICĂ 

 

 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ JURIDIC 

DIRECTOR GENERAL 

Crina Mădălina CIOBANU 

 

 

 

 

DIRECȚIA AVIZARE ACTE NORMATIVE ȘI PERSONAL 

DIRECTOR 

Liliana DUȚĂ 

 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR 

DIRECTOR GENERAL 

Daniela Vasilica BURGHILĂ 

 

 

 

Aviz de legalitate                                                                                      Aviz de conformitate, 

 

 


