Notă de Fundamentare
Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
HOTĂRÂRE DE GUVERN
privind aprobarea plăţii sumei de 300.000 de euro, reprezentând contravaloarea în lei a
cheltuielilor pentru organizarea celei de-a treia ediţii
a Forumului mondial al femeilor francofone (FMFF), la Bucureşti, în anul 2017
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*)
1. Descrierea situaţiei actuale
România este membră a Organizaţiei Internaţionale
a Francofoniei (OIF) din 1993, manifestându-se ca
un promotor activ al valorilor francofone. După
organizarea cu succes a celei de-a XI-a Conferinţe a
şefilor de stat şi de guvern care au în comun limba
franceză (Bucureşti, septembrie 2006), România a
fost desemnată « stat-far al Francofoniei » pentru
Europa Centrală şi de Est (ECE).
La 26 mai 2016, cu ocazia vizitei efectuate de
Secretarul General al Francofoniei, acesta a avansat
propunerea privind organizarea celei de-a treia ediţii
a Forumului mondial al femeilor francofone (FMFF)
la Bucureşti, în cursul anului 2017, în cooperare cu
Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF).
Partea română a asumat găzduirea acestei
importante
conferinţe
francofone,
prin
Memorandumul nr. C2-2/ 5365/ 8.09.2016 cu privire
organizarea Forumului
mondial al femeilor
francofone,
în
cooperare
cu
Organizaţia
Internaţională a Francofoniei (Bucureşti, 2017),
aprobat de Preşedintele României.
S-a convenit ca tematica să se axeze pe rolul
femeilor în dezvoltarea economică.
2. Schimbări preconizate

Organizarea Forumului mondial al femeilor
francofone, în România, oferă următoarele avantaje
politice:
- Reconfirmarea statutului României de lider regional
al francofoniei în Europa Centrală şi de Est (inclusiv
ca singura ţară din regiune care a găzduit un
Sommet francofon);
- Evidenţierea rolului şi importanţei regiunii Europei
Centrale şi de Est în cadrul OIF, în consonanţă cu
politica regională a României, prin organizarea
acestui eveniment în ECE (primele două ediţii ale
Forumului au avut loc, la Paris, în 2013, respectiv la
Kinshasa/RD Congo, în 2014).
- Sublinierea poziţiei consecvente a României în

3. Alte informaţii (**)

promovarea egalităţii de oportunităţi pentru femei şi
bărbaţi, în conformitate cu standardele internaţionale
şi europene în materie, ca factor important al
democraţiei, stabilităţii şi respectării drepturilor
omului.
- Susținerea dimensiunii economice a diplomației
române și, în același timp, a dimensiunii de gen a
strategiei economice a francofoniei, prin alegerea
temei generale a Forumului cu referire la rolul
femeilor în dezvoltarea economică.
Responsabilitatea organizării și finanțării Forumului
mondial al femeilor francofone revine României şi
OIF.
Guvernul României va contribui cu 300.000 de euro,
reprezentând contravaloarea în lei a cheltuielilor
pentru organizarea celei de-a treia ediţii a Forumului,
pe baza adoptării unei Hotărâri de Guvern.

Plata sumei de 300.000 euro se suportă din bugetul
Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2017,
capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”,
titlul 55 “Alte transferuri”.
Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
Nu este cazul
1¹
Impactul
asupra
mediului Nu este cazul
concurenţial
şi
domeniului
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului de
Nu este cazul
afaceri
2¹Impactul asupra sarcinilor
Nu este cazul
administrative (**)
22 Impactul asupra întreprinderilor mici
şi mijlocii (***)
3. Impactul social
Nu este cazul
4. Impactul asupra mediului (***)
Nu este cazul
5. Alte informaţii
Nu este cazul
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)
Anul Următorii 4
curent
ani
1
2
3 4 5 6
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
- - - Indicatori

Media pe 5 ani
7
-

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asiqurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
(iii) alte transferuri
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor buqetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor buqetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
buqetare
7. Alte informaţii

Secţiunea a 5-a Efectele proiectului
de act normativ asupra legislaţiei în
vigoare
1.
Măsuri normative necesare Nu este cazul
pentru
aplicarea
prevederilor
proiectului de act normativ;
a)
acte normative în vigoare ce
vor fi modificate sau abrogate, ca
urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ;
b)
acte normative ce urmează
a
fi
elaborate
în
vederea
implementării noilor dispoziţii.
1¹ Compatibilitatea proiectului de Nu este cazul
act normativ cu legislaţia în
domeniul achiziţiilor publice
2. Conformitatea proiectului de act Nu este cazul
normativ cu legislaţia comunitară în
cazul proiectelor ce transpun
prevederi comunitare
3. Măsuri normative necesare
Nu este cazul
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Cheltuielile vor fi
asigurate din
bugetul MAE

aplicării directe a actelor normative
comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a
Nu este cazul
Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau
Nu este cazul
documente internaţionale din care
decurg angajamente
6. Alte informaţii
Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de
Nu este cazul
consultare cu organizaţii
neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme
implicate
2. Fundamentarea alegerii
Nu este cazul
organizaţiilor cu care a avut loc
consultarea, precum şi a modului
în care activitatea acestor
organizaţii este legată de obiectul
proiectului de act normativ
3. Consultările organizate cu
Nu este cazul
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
4. Consultările desfăşurate în
Prevederile actului normativ nu se referă la domeniile
cadrul consiliilor interministeriale, de activitate aflate în coordonarea consiliilor
în conformitate cu prevederile
interministeriale permanente.
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005
privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de
- Se va obţine avizul Consiliului Legislativ conform
către:
HG nr. 561/2009
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a
Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea
proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu
Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul
privire la necesitatea elaborării
Ministerului Afacerilor Externe, secţiunea
proiectului de act normativ
„Transparenţă decizională”, împreună cu instrumentul
de motivare, respectând prevederile legale în vigoare

cu privire la transparenţa decizională în administraţia
publică şi la accesul la informaţiile de interes public
(Legea nr. 52/2003).
Nu este cazul

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
3. Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a Nu este cazul
proiectului de act normativ de către
autorităţile administraţiei publice
centrale şi/sau locale - înfiinţarea
unor noi organisme sau extinderea
competentelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii
Nu este cazul

Având în vedere cele de mai sus, a fost promovată prezenta hotărâre a Guvernului.
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE
LAZĂR COMĂNESCU

Avizăm favorabil:
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
ANCA DANA DRAGU
MINISTRUL JUSTIŢIEI
RALUCA ALEXANDRA PRUNĂ

