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În anul 2012 Ministerul Afacerilor Externe a supus procedurii de transparenţă decizională
20 acte normative:
 Legi (2)
o Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor,
importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
o Proiect de lege pentru ratificarea Tratatului între Regatul Belgiei, Republica
Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală
Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei,
Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica
Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica
Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria,
Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia,
Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al
Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi
Republica Croaţia privind aderarea Republicii Croaţia la Uniunea
Europeană, semnat de România la Bruxelles, la 9 decembrie 2011
 Ordonanţe (5)
o Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al
operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
o Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198 din
2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul
taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României
în străinătate
o Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale
interguvernamentale la care România este parte, pentru aderarea Oficiului
Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului,
pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia
Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a
Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale EUROPRIS, pentru aprobarea plăţii
unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Justiţie şi
Casaţie, al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru
autorizarea plăţii cotizaţiilor la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare
Economică OCDE
o Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi taxelor percepute pentru
prestarea acestora
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o Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 94/ 2008
pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor
electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie
Hotărâri de Guvern (13)
o Hotărâre privind organizarea şi finanţarea din bugetele Ministerului
Afacerilor Externe, Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional,
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, Institutului Cultural Român,
Departamentului pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului,
Secretariatul General al Guvernului a "Anului Culturii Române în Italia
2012"
o Hotărâre pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Afacerilor Externe
al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Integrării Europene al
Republicii Integrării Europene al Republicii Moldova semnat la 24 februarie
2011 la Bucureşti privind completarea Înţelegerii între MAE al României şi
MAE al Republicii Moldova privind punerea la dispoziţia Ambasadei
României în Republica Moldova şi a Ambasadei Republicii Moldova în
România, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor şi
apartamentelor cu suprafeţe locative echivalente pe care le au în folosinţă,
semnată la 21 aprilie 1995 la Chişinău
o Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare în lei a României la
Organizaţia Internaţională a Francofoniei pentru derularea Planului
multianual de formare în limba franceză a funcţionarilor din administraţia
publică română în anul 2012
o Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul
Federaţiei Ruse încheiat prin schimb de note verbale, constituit din nota
verbală a Ministerului Afacerilor Externe al României de la Bucureşti din
data de 1 aprilie 2011 şi din nota verbală a Ambasadei Federaţiei Ruse de
la Bucureşti din data de 20 decembrie 2011, privind modificarea Acordului
dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind călătoriile
reciproce ale cetăţenilor, semnat la Bucureşti la 26 august 2002
o Hotărâre privind aprobarea Memorandumului de înţelegere între Guvernul
României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind desfăşurarea
ofiţerilor de securitate la bordul aeronavelor, semnat la Bucureşti la 3 mai
2010
o Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare, în lei, a României la
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare pe anul 2012
o Hotărâre privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea MAE
o Hotărâre de Guvern pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale a României
la cheltuielile administrative ale Comisiei Internaţionale de Stabilire a
faptelor
o Hotărâre privind declasificarea, menţinerea sau trecerea în altă clasă / nivel
de secretizare a documentelor elaborate de Ministerul Afacerilor Externe
anterior datei de 12.04.2002
o Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în
străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
o Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr
837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în
valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate
o Hotărâre privind modificarea art. nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr.
880/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Diplomatic Român
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o Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind
unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
Conform art. 12, alin (1), al Legii nr.52 / 2003 MAE este obligat să întocmească şi să
facă public un raport anual privind transparenţa decizională, care va cuprinde cel puţin
următoarele elemente:
Nr. crt.

Număr

Criteriu
1.

numărul total al recomandărilor primite;

2.

numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate;

3.

numărul participanţilor la şedinţele publice;

4.

numărul dezbaterilor publice
proiectelor de acte normative;

5.

situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi,

6.

evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora,

7.

numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului.

organizate

-

pe

marginea -
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